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PROTOKÓŁ  NR 16/19 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
z dnia 20 grudnia 2019r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 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 protokołu z miesiąca listopada br. 
2. Organizacja Dożynek Gminnych w roku 2019.  
3. Budżet gminy na 2020 rok.  
4. Plan pracy komisji na 2020 rok. 
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 listopada br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Nr 14/19 z dnia 25 listopada 2019r. był 
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali 
obrad przed rozpoczęciem Komisji. 
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 25 listopada 2019r. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia 
Nr 14/19  z dnia 25 listopada 2019r. 

 
Ponadto na prośbę Biura Rady Przewodniczący poprosił o przyjęcie protokołu 

Nr 15/19 z dodatkowego posiedzenia komisji w dniu 9 grudnia 2019r. w temacie 
wypracowania opinii o projekcie budżetu na 2020 rok.  
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 9 grudnia 2019r. 
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Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia 
Nr 15/19  z dnia 9 grudnia 2019r. 
 
Ad. pkt. 2. 

 Organizacja Dożynek Gminnych w roku 2019. 
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – przedstawił informację (załącznik nr 
4 do protokołu).  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

Ad. pkt. 3. 
Budżet gminy na 2020 rok. 

Był omawiany później, przy projektach uchwał.  
 
Ad. pkt. 4. 

Plan pracy komisji na rok 2020. 
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji - przedstawił plan pracy komisji na 2020r. 
Nadmienił, iż plan jest otwarty i w każdej chwili można do niego wprowadzić zmiany.  

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 zatwierdziła plan pracy na 2020r.  
Plan przedłożony na komisję stanowi złącznik nr 5 do protokołu, a plan zatwierdzony 
przez komisję stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 5 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej – zaopiniowanie 
projektów uchwał w sprawach. 

 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta - poinformował, iż na sesji Burmistrz będzie 
wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:  

a) w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 
Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, 

b) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno. 

Ponadto Sekretarz poinformował o pracach nad dwoma projektami uchwał:  
-  zmieniającej uchwałę w sprawie 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, 

-    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy 
wiejskiej   w Sitowej. 

uwzględniającymi zastrzeżenia Wojewody.  
 

a) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego  
Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 7 do 
protokołu/. 
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Tadeusz Brola – radny – zwrócił uwagę, iż na początku 2012r. dotacja dla Pływalni 
wynosiła 604 tys. zł, na początku 2019r. wynosiła już 675 tys. zł, a obecnie proponuje 
się  kwotę 740 tys. zł.  
Barbara Bąk - Skarbnik – wyjaśniła, że w ubiegłym roku po wszystkich zmianach 
dotacja przekroczyła kwotę 800 tys. zł.  

Komisja głosami: za - 1, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

b) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno,  

Magdalena Belica – MG OPS – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  

na lata 2019-2035, 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 9 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za - 1, przeciw – 1, wstrz. – 4 przyjęła do wiadomości projekt 
uchwały.  

 
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 10 do 
protokołu/. Nowa wersja projektu uchwały stanowi załącznik nr 10a do protokołu.  

Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  

na lata 2020-2035, 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła WPF na lata 2020-2035, która stanowi 
załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2019r. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – nadmienił, że na temat WPF na lata 2020-2035 i 
budżetu na 2020 rok Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię.  

Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
f) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020, 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła budżet na 2020 rok, który stanowi 
załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 grudnia 2019r. 
Jadwiga Figura – radna – zapytała, czy projekt na ul. Torową nie straci ważności?   
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że ulica była planowana na 2021 rok i tak 
pozostało.  
Jolanta Łuczka-Nita – radna – zapytała o ul. Brzozową i Świerkową. 
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Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że na ulicę Brzozową w budżecie 
zabezpieczony został wkład własny i złożony wniosek o dofinansowanie. Realizacja ul. 
Świerkowej jest przewidziana w 2021 roku i w przyszłym roku Gmina będzie aplikować 
o dofinansowanie.  
Jadwiga Figura – radna – zwraca uwagę na ul. Kolejową. 
Tadeusz Brola – radny – wyraził  swoją opinię na posiedzeniu Komisji Rolnictwa.  

Komisja głosami: za - 2, przeciw – 2, wstrz. – 3 przyjęła do wiadomości projekt 
uchwały.  

 
g) zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, 

Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały, plan zatwierdziła wcześniej 
w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0.   
 

i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie  
na rok 2020,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty 

i Kultury  Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 

k) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży  
i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie 
na rok 2020,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Opocznie na rok 2020,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
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n) zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji  
Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020. 

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

 
Ad. pkt. 6. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Andrzej Pacan – radny – zawnioskował, aby Plan pracy Komisji w miesiącu lutym 
2020r. rozszerzyć o temat: „Koszty funkcjonowania szkół w Gminie Opoczno i koszty 
funkcjonowania CUW w roku 2019." Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 
przyjęła wniosek. Tym samym temat został uwzględniony w planie pracy komisji  na 
2020 rok.  
 
Jadwiga Figura – radna – uważa, że należy przyjrzeć się funkcjonowaniu komisji, 
bowiem podczas swoich posiedzeń poruszają te same tematy.  
Jolanta Łuczka – Nita – radna – poinformowała, iż na Komisji Oświaty radny 
Mieczysław Wojciechowski złożył w tej sprawie wniosek.  
Magdalena Belica – MG OPS – poinformowała o oficjalnym stanowisku Szpitala 
Powiatowego w Opocznie, że na okres od 23 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. 
zostaje zamknięty Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy.  
W dyskusji  na ten temat głos zabierali: radna Jolanta Łuczka-Nita, radna Jadwiga 
Figura, radny Wiesław Wołkiewicz i Sekretarz Miasta Janusz Klimek.  
Magdalena Belica – MG OPS, radna – zaapelowała do wszystkich radnych, aby 
wspólnie zrobić wszystko, by uratować oddział przed zamknięciem dla dobra 
mieszkańców.  
 
 
 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 13.20 
 
 
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 


