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PROTOKÓŁ NR 13/19 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 21 października 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. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.  
2. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego. 
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. 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. 
 
Ad. pkt. 1 
 Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br. 

 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 11/19 z dnia 19 sierpnia 2019r. oraz Nr 
12/19 z dnia 23 września 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 protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 19 sierpnia 2019r.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 11/19  z dnia 19 sierpnia 2019r.   
 
 Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 23 września 2019r.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 12/19  z dnia 23 września 2019r.   
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Ad. pkt. 2 
Informacja z przebiegu wypoczynku letniego. 

 
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła informację (załącznik nr 3 do protokołu). 
Jadwiga Figura – radna – zapytała, ile dzieci skorzystało z wypoczynku letniego 
zorganizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, ponieważ brakuje tej 
informacji w przekazanym materiale? 
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– odpowiedziała, że PKPS nie podaje w materiałach liczby dzieci korzystających z 
wypoczynku.   

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 3 
 Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 

A) Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2019.  
 
Informacja ze Starostwa Powiatowego w Opocznie Wydział Ochrony Środowiska, 
Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 4a do protokołu. 
Informacja ze Szpitala Powiatowego w Opocznie stanowi załącznik nr 4b do protokołu. 
Informacja z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA-MED.” s.c. stanowi 
załącznik nr 4c do protokołu. 
Informacja z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ALMER” stanowi załącznik 
nr 4d do protokołu.   

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

B) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2018/2019 
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.  
 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik nr 5 do 
protokołu). 
Jadwiga Figura – radna – zapytała, czy wszystkie chętne dzieci znalazły miejsce w 
żłobkach i przedszkolach? Ponadto zwróciła uwagę na ciągły wzrost w zakresie 
nauczania indywidualnego. 
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – potwierdził niepokojący wzrost nauczania 
indywidualnego zwłaszcza w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie, zaznaczając że na 
to urzędnicy nie mają wpływu. Co do miejsc w przedszkolach powiedział, że nie ma 
sygnałów ze strony rodziców o tym, żeby brakowało miejsc dla dzieci. Dopowiedział, 
że w przypadku takiej potrzeby jest możliwość utworzenia dodatkowego oddziału 
przedszkolnego w Przedszkolu nr 4 w Opocznie.  
Andrzej Pacan – radny – poprosił o uzupełnienie materiału dotyczącego demografii o 
obwód w Wygnanowie.  
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Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – podkreślił, że słowa uznania należą się dla 
nauczycieli Samorządowego Licem Ogólnokształcącego za ich dobrą pracę, co 
potwierdzają wyniki egzaminów.  
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – dopowiedział, że Burmistrz zawsze 
docenia pracę nauczycieli ZSS Nr 1 w Opocznie – w ubiegłym roku przyznał Pani 
Dyrektor nagrodę Burmistrza i co roku są nauczyciele z tej placówki, którzy otrzymują 
nagrody od Burmistrza.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 

C) Założenia do podjęcia uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu.  
 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poprosił o przedyskutowanie tematu i o ustalenie 
zasięgu konsultacji społecznych w zakresie ograniczenia sprzedaży alkoholu.  
Jolanta Łuczka – Nita – radna – podkreśliła, że radni zajmują się tematyką na wniosek 
mieszkańców. 
Andrzej Pacan – radny – zapytał, czy zakaz sprzedaży alkoholu w porze nocnej będzie 
dotyczył również stacji CPN? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – potwierdził, że zakaz będzie dotyczył wszystkich 
miejsc sprzedaży alkoholu, poza lokalami gastronomicznymi.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – uważa, że społeczeństwo całej Gminy (miasto i wieś) 
będzie za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w porze nocnej z uwagi na narastający 
problem alkoholowy. 
Jadwiga Figura – radna – zwróciła uwagę na problemy związane z funkcjonowaniem 
sklepu nocnego przy ul. Piotrkowskiej.  

Z dyskusji wynikało, iż Komisja skłania się do wprowadzenia ograniczenia 
sprzedaży alkoholu w porze nocnej na terenie całej gminy (miasto i wieś).  
 

D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
 

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

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 6 do protokołu).  
Jadwiga Figura – radna – przypomniała, iż propozycja Burmistrza była inna – z wyższą 
kwotą obligacji i wyraziła obawę, iż kwota 12 mln zł w niewielkim stopniu zaspokoi 
potrzeby mieszkańców. Prosi, aby jeszcze raz zastanowić się nad kwotą.  

Komisja głosami: za – 1, przeciw - 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie,  
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 7 do protokołu).  
Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy jest już znany kosztorys 
inwestycji? 
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Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– odpowiedziała, że wnioskodawcy dokonali wyliczeń, które są następujące: 16.087,54 
zł kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w 
pomieszczeniach garaży budynku OSP, 5.912,46 zł  modernizacja instalacji c.o., 3.000 
zł wymiana instalacji alarmowej. 
Barbara Bąk – Skarbnik – zapytała, czy wnioskodawcy zdążą z realizacją zadania w 
roku bieżącym? 
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– powiedziała, że wnioskodawcy twierdzą że tak.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,  
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 do protokołu).  

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-

2035, 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9 do protokołu).  

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

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 do protokołu, 
objaśnienia stanowią załącznik nr 10a do protokołu).  

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

f) zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia cen maksymalnych i opłat za 
usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych 
przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że projekt uchwały został umieszczony 
w porządku obrad sesji decyzją Pani Przewodniczącej, na wniosek Klubu Radnych 
Prawo i Sprawiedliwość.   
Jadwiga Figura – radna – chciałaby wiedzieć, czy ta zmiana jest wynikiem zmiany 
przepisów wyższych w tym zakresie.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
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g) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i 
za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 
12 do protokołu). 
Jadwiga Figura – radna – zapytała, czy wysokość dodatku za wychowawstwo można 
dzielić? 
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przytoczył rozdz. III § 7 ust. 2, gdzie jest 
jasno określona wysokość dodatku 300 zł. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
h) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny 

nieruchomości lokalowej,  
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 13 do protokołu).  

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

i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położnej w m. Opocznie obr. 
19 przy ul. Kuligowskiej,  

Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  – 
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 14 do protokołu). 
Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – zapytał, jaka kwota w budżecie 
przeznaczona na wykup gruntów została wykorzystana? Było 885 tys. zł. 
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  – 
odpowiedziała, że do dyspozycji pozostała kwota 170 tys. zł.  

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

j) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta  – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 15 do 
protokołu). 

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

k) przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Opoczno, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta  – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 16 do 
protokołu). 
Sylwia Olędzka – Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich – dopowiedziała, że Urząd 
będzie jeszcze wnioskował  o ujęcie w GPR bloku socjalnego na ul. Przemysłowej, co 
umożliwi pozyskanie dofinansowania.  
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Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

l) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty                     
i Kultury, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
m) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
n) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
o) przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 2020-2023, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
p) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2020 – 2023. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
Ad. pkt. 6 
 Zapytania i wolne wnioski. 
Pani Skarbnik poinformowała o odrzuceniu przez Burmistrza wniosku sołectwa 
Mroczków Duży dotyczącego Funduszu Sołeckiego na 2020 rok ze względów 
formalnych, w związku z czym na sesję zostanie przygotowana uchwała w sprawie 
rozpatrzenia wniosku przez Radę Miejską.  
Pan Przewodniczący poinformował o wniosku, jaki wpłynął do Komisji Budżetowej z 
sołectwa Bielowice o ujęcie w budżecie na 2020 rok budowy boiska szkolnego 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bielowicach. Pismo stanowi załącznik 
nr 22 do protokołu.  
Andrzej Pacan – radny -   powiedział, że w/w wniosek jest składany od 2015 roku. 
Niestety bez efektu, a wystarczy zadanie wpisać do budżetu Gminy Opoczno i WPF, 
aby móc ubiegać się o środki zewnętrzne na jego realizację.  
 
Dodatkowy materiał, jaki otrzymali radni stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.15  
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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 


