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PROTOKÓŁ NR 15/19 
z posiedzenia 

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

z dnia 9 grudnia 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. 
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Temat posiedzenia: 
1. Zapoznanie się z opiniami i wnioskami komisji Rady Miejskiej w temacie 
projektu budżetu gminy na 2020 rok i wpracowanie przez Komisję Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług ostatecznej opinii o projekcie budżetu.  
 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji i 
powitał wszystkich obecnych. 
 
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. 
 
Projekt budżetu na 2020 rok stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miejskiej 
w dniu 30 grudnia 2019r.  
 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji - nadmienił, iż na posiedzeniu w 
miesiącu listopadzie br. Komisja szczegółowo omawiała projekt budżetu. 
Następnie zwrócił się do Pani Skarbnik z zapytaniem, czy nastąpiły jakieś 
zmiany? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że w zapisach i kwotach nic się 
nie zmieniło i poinformowała o drobnych pomyłkach pisarskich.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – podkreślił, iż budżet jest bardzo trudny do 
realizacji, ponieważ będzie wymagał wielu oszczędności. W zapotrzebowaniu na 
przyszły rok wydatki bieżące są większe od prognozowanych dochodów 
bieżących. W uchwale te pierwsze zostały zmniejszone o ok. 10%, aby 
zrównoważyć budżet, czyli aby wydatki były równe dochodom.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – powiedział, że rosną dotacje do 
transportu zbiorowego, Straży Miejskiej i Miejskiego Domu Kultury i zastanawia 
się, czy tu nie poszukać oszczędności. Następne zapytał o kwotę ok. 3 mln zł jako 
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dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym, która to jest wyższa, 
niż w ubiegłym roku. Radny pyta, z czego wynika ta różnica?   
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – na początku wypowiedzi podkreślił, iż 
wydatek, jaki ponoszą mieszkańcy Gminy Opoczno za odbiór śmieci w wys. 7 zł 
od osoby jest jednym z najniższych w Polsce. Stąd będzie propozycja zwiększenia 
tej opłaty na 9 zł. Dodatkowo chcemy, aby Spółka PGK zakupiła dodatkowe żółte 
pojemniki i wyposażyła w nie gospodarstwa domowe.  
Tadeusz Brola – radny – zgłosił wniosek o remont drogi, wykonanie rowu i 
przepustów w Mroczkowie Gościnnym. Potrzeba 20 tys. zł na dokumentację 
techniczną i 80 tys. zł na zakres rzeczowy. Ponadto radny zgłosił wniosek o 
budowę pobocza przy drodze gminnej z Mroczkowa Gościnnego do Mroczkowa 
Dużego, z uwagi na liczne wypadki.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – zapewnił, że nie trzeba go przekonywać 
do zasadności zgłaszanych wniosków. Podkreślił, że w projekcie budżetu są 
zapisane jedynie inwestycje kontynuowane i te, na które jest dofinansowanie. 
Burmistrz wskazuje że problemem są finanse. Jeśli dołoży się jakąś inwestycję do 
realizacji w budżecie to trzeba poszukać na ten cel środków.  
Tadeusz Brola – radny – uważa, że nie ma nic ważniejszego od bezpieczeństwa 
dzieci i prosi, aby to zadanie ująć w budżecie. 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – popiera radnego, ale po raz kolejny 
akcentuje z czego wynika taki projekt budżetu. Radny wspomina, że potrzeba na 
inwestycję 100 tys. zł, a Burmistrz podkreśla, że potrzeba znaleźć na ten cel 100 
tys. zł po stronie dochodów. Ta sama zasada dotyczy każdej inwestycji. Zwrócił 
uwagę, ile zadań jest zaproponowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, do 
współfinansowania przez Gminę. Wszystkie one są ważne i potrzebne.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – zgłosił wniosek o wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg dojazdowych do 
stacji Opoczno Południe. Proponuje sięgnąć po środki z Funduszu Dróg 
Samorządowych, nadmieniając iż do ul. Szkolnej i Ogrodowej Gmina pozyskała 
50% środków, a w tej chwili można pozyskać więcej.   
Marek Sijer – radny – zgłosił wniosek o ujęcie w budżecie na 2020 rok 
przebudowy ul. Św. Łukasza. Potrzeba na ten cel 1,5 mln zł. Wskazuje, że z FDS 
jest możliwość uzyskania dofinansowania w wys. 80%.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – potwierdza, że udało się na te dwa 
poprzednie zadania pozyskać 80% dofinansowania. Jednakże zwraca uwagę na 
priorytety przy przyznawaniu dofinansowania z FDS. To powinny być ciągi, które 
będą komunikowały jak największą liczbę mieszkańców, połączenia  z drogami 
wyższej kategorii i obiektami użyteczności publicznej. Burmistrz jeszcze raz 
wskazuje, że jedynym problemem są względy finansowe.  
Jadwiga Figura – radna – zgłasza wniosek o jak najszybsze wykonanie ul. 
Torowej, uwzględniając pojawiające się możliwości. Przypomina, że ul. Leśna 
została wykonana, a w dalszej kolejności miała być realizowana ul. Torowa. W 
WPF została ujęta dopiero na 2021 rok, a miała być w 2019r. Ponadto zapytała 
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na jakim etapie jest realizacja ul. Kolejowej, budowa przejścia podziemnego w 
stronę Dworca PKP? W dalszej wypowiedzi zapytała o realizację bazarku.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że na kontynuację 
przebudowy remontu bazarku na ul. Piotrkowskiej Gmina otrzymała kolejne 
dofinansowanie w wys. 404 tys. zł, a zatem będziemy to zadanie kontynuować.  
Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – wyjaśnił radnej, że dwa lata temu 
mieszkańcy Śmiglówki zwrócili się do Burmistrza o podjęcie rozmów z Urzędem 
Marszałkowskim na temat budowy przejścia podziemnego przy ul. Dworcowej. 
Jeśli będą dodatkowe pieniądze to przejście podziemne na pewno powstanie.  
Wiesław Wołkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – zapytał, czy środki dla 
Spółki PGK na realizację dróg wiejskich są w przyszłym roku założone większe 
czy mniejsze? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że dużo mniejsze.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – poinformował, że do Komisji 
Budżetowej wpłynęło jedno pismo  o przyjęcie do zadań inwestycyjnych na 
2020r. i zrealizowanie inwestycji polegającej na uporządkowaniu terenu przy 
Szkole Podstawowej w Bielowicach poprzez wykonanie i zrealizowanie projektu 
boiska szkolnego wielofunkcyjnego m.in. z boiskiem do piłki nożnej, bieżni 
lekkoatletycznej (prostej 3 lub 4-torowej oraz wokół boiska piłki nożnej (ok. 250 
m) i skoczni w dal. (Pismo – wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu).  
Z uwagi na ujęcie projektu technicznego tej inwestycji w projekcie budżetu 
Komisja nie opiniowała w/w wniosku.  
Anna Zięba – radna – zabrała głos w kontekście konstrukcji budżetu. Projekt 
budżetu tworzony jest w imieniu Rady Miejskiej. W związku z tym radna pyta, 
dlaczego Rada Miejska nie brała udziału przy jego tworzeniu? Zaapelowała, żeby 
materiał przepracować z radnymi zanim projekt budżetu powstanie. 
Następnie zapytała o szereg upoważnień dla Burmistrza wymienionych w par. 19 
projektu uchwały m.in. do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6 
mln zł. Pyta, czy ten zapis musi być w projekcie budżetu? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – podkreśliła, że zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych projekt budżetu opracowuje Burmistrz i przedkłada go Radzie 
Miejskiej. Podkreśliła, że to jest projekt. Co do drugiego pytania odpowiedziała, 
że zawsze był taki zapis, co nie znaczy że taką kwotę zawsze wykorzystujemy.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że zapis można wykreślić, przy 
czym prosi, by Rada przyjęła na siebie odpowiedzialność za brak płynności.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – podkreślił, że budżet jest tak 
skonstruowany, że zapisy wynikają z możliwości. Projekt budżetu uwzględnia 
tylko inwestycje rozpoczęte i te na które jest dofinansowanie. Jeszcze raz 
podkreślił, że do żadnej propozycji do budżetu nie trzeba go przekonywać, ale 
trzeba się zastanowić jak to sfinansować. Burmistrz jest za tym, aby realizować 
jak najwięcej inwestycji.  
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że zapis na temat kredytu w rachunku 
bieżącym nie oznacza, że Burmistrz może go wydać na co chce, ale musi na to co 
jest zapisane w budżecie. Zapis jest z konieczności zachowania płynności 
finansowej.  
Jadwiga Figura – radna – powiedziała, że to jest projekt, a wszystkim i 
Burmistrzowi i radnym zależy na realizacji jak największej ilości inwestycji, ale 
sytuacja finansowa jest trudna.  
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – powiedział, że radni obawiają się 
rosnącego deficytu. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że kredyt w rachunku bieżącym nie 
ma wpływu na deficyt. 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji – wyraził obawę, iż na realizację 
inwestycji trzeba będzie brać kredyty czy pożyczki. 
Anna Zięba – radna – zapytała o zapis w par. 11 dotyczący kwoty 3 mln zł 126 
tys. 060 zł jako dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Zapytała, czy kalkulacja była robiona po cenie obecnej czy wyższej? Nadmieniła, 
iż dochody majątkowe zaplanowane są w kwocie 18 mln 780 tys. zł, wydatki 
majątkowe w kwocie 29 mln 415 tys. zł i założony jest deficyt budżetowy.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że założona jest podwyżka 
opłaty za śmieci z 7 zł do 9 zł za osobę. Gmina jest po przetargu i w najbliższą 
środę odbędzie się w tym temacie sesja nadzwyczajna.  
Anna Zięba – radna – jeszcze raz zapytała dlaczego dochody majątkowe są 
założone w wys. 18 mln zł, a wydatki majątkowe w wys. 29 mln zł? Pyta, 
dlaczego wydatki przekraczają dochody o 10 mln zł?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że żadna inwestycja nie jest w 100% 
finansowana dotacją, zatem musi być wkład własny.  
Anna Zięba – radna – stwierdziła, że pokrycie różnicy między dochodami 
majątkowymi a wydatkami majątkowymi jest przewidziane w formie kolejnych 
obligacji, a nie zakładanymi dochodami ze sprzedaży nieruchomości, jak to było 
w poprzednim roku.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że sprzedaż nieruchomości nie doszła 
to do skutku i planowana jest zmiana przeznaczenia terenu.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt budżetu. 
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług (w liczbie 8 
członków, obecnych na posiedzeniu 5 członków) pozytywnie opiniuje 
przedłożony przez Burmistrza Opoczna projekt budżetu na 2020 rok 
głosami: za pozytywną opinią – 3, za negatywną opinią – 0, wstrzymało się 
od głosu – 2 . 
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Komisja zgłosiła następujące potrzeby: 
1. Remont drogi, wykonanie rowu i przepustów w Mroczkowie Gościnnym; 
2. Budowa pobocza przy drodze gminnej z Mroczkowa Gościnnego do 

Mroczkowa Dużego; 
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg  

dojazdowych do stacji Opoczno Południe; 
4. Przebudowa ul. Św. Łukasza; 
5. Jak najszybsze wykonanie ul. Torowej, uwzględniając możliwości.  

Przedstawiony przez Burmistrza Opoczna projekt budżetu Gminy Opoczno na 
2020 rok jest zrównoważony i opracowany na obecne możliwości gminy. 
Komisja jest zaniepokojona rosnącym deficytem budżetowym.  
 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 10.00, godzina zakończenia 10.40  
 
 
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 


