PROTOKÓŁ NR 13/19
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa
z dnia 23 grudnia 2019r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności zaproszonych gości 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 listopada br.
2. Budżet gminy na 2020 rok.
3. Plan pracy Komisji na 2020 rok.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Andrzej Rożenek - 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 głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia.

Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołów z miesiąca listopada br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 12/19 z dnia 26
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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 26 listopada 2019r.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z
posiedzenia Nr 12/19 z dnia 26 listopada 2019r.
Ad. pkt. 2
Budżet Gminy na 2020 rok.
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt budżetu na 2020 rok, który
stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30
grudnia 2019r.
Ponadto radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą
uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie budżetu
gminy na rok 2020 (załącznik nr 3 i 3a do protokołu).
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – poinformował, że na Komisji
Rolnictwa prosił Skarbnik Gminy o informację dotyczącą harmonogramu spłaty
wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji. Po analizie otrzymanego materiału
stwierdził, że istnieją obciążenia w granicach 5 mln zł. Dochodzi do tego
pożyczka z 2010r. Dodał, że gmina zaczyna spłacać kredyty kredytami.
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że 2020r. planowana jest spłata
na kwotę 6 mln 814 tys. zł, w 2021 kwota 5 mln 643 tys. zł. Dodatkowo spłaty
obligacji z roku 2012 w kwocie: 12 mln 700 tys. zł rozpoczęłyby się od 2027 roku.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.pkt.3
Plan pracy komisji na rok 2020.
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – przedstawił plan pracy komisji na
2020r. Poinformował, że jest on otwarty i w każdej chwili można do niego
wprowadzić zmiany. Poprosił o przedstawienie uwag i wprowadzanie zmian w
tym temacie.
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Jadwiga Figura – radna – stwierdziła, że trzeba zastanowić się nad zmianami w
sprawie tematyki oraz nazw komisji RM.
Alicja Szczepaniak – radna – zaproponowała, aby w miesiącu wrześniu Komisja
wprowadziła do planu pracy temat: dodatki mieszkaniowe, wykonanie za okres 5
lat – analiza, a w miesiącu lipcu temat: analiza organizacji ruchu drogowego w
Gminie Opoczno.
Jadwiga Figura – radna – poprosiła o przygotowanie informacji dotyczącej
realizacji wniosków radnych w zakresie bezpieczeństwa w Gminie Opoczno.
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – poprosił o przygotowanie
wspomnianych informacji na styczniowe posiedzenie Komisji.
Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła plan pracy komisji
na 2020r. z zaproponowanymi zmianami.
Projekt planu stanowi złącznik nr 4 do protokołu, a plan zatwierdzony przez
Komisję z wprowadzonymi zmianami stanowi załącznik nr 4a do protokołu.
Ad. pkt. 4
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Analiza sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS GROUP
S. A. w centrum Opoczna.
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji - poinformował radnych, iż ten
temat będzie szeroko omawiany na grudniowej sesji Rady Miejskiej.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2019-2035,
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 5 do
protokołu/.
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Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 6 do
protokołu/.
Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na
lata 2020-2035,
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały, który stanowi
załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia
2019r.
Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020,
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały który stanowi
załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia
2019r.
Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 5 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok
2020,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w
Opocznie na rok 2020,
Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty i

Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i
Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na
rok 2020,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Opocznie na rok 2020,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.

5

l) zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady
Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowo dwóch projektów uchwał, w sprawie: ustalenia stawki dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”
oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno.
m) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”,
Katarzyna Derewęda - Jankowska - Dyrektor Krytej Pływalni ,,Opoczyńska Fala”
- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/.
Anna Zięba – radna – powiedziała, że w ramach tej uchwały przewidziana jest
dotacja w kwocie 740 tys. zł. Zapytała, dlaczego taka kwota skoro w 2016 roku
była to kwota 590 tys. zł, w 2017r. 617 tys. zł, w 2018r. 661 tys. zł? W 2019 roku
dotacja została powiększona do 800 tys. zł. Zapytała o przyczynę 80 tys. zł
wzrostu dotacji?
Katarzyna Derewęda - Jankowska - Dyrektor Krytej Pływalni ,,Opoczyńska Fala”
– odpowiedziała, że ta dotacja wynika z dopłaty która była ustalana na 47 tys. zł.
Jest to obliczone na podstawie dochodów Krytej Pływalni. Połowę pokrywa Kryta
Pływalnia a połowę Gmina Opoczno. Zwiększyły się również wydatki,
podwyższono najniższą krajową, drożeją również media.
Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
n) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno.
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Magdalena Belica - MGOPS w Opocznie - przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 16 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Jerzy Klimek – Sekretarz Miasta - poinformował, iż na sesji Rady Miejskiej w
dniu 29 października i 28 listopada br. podejmowane były uchwały co do których
Wojewoda wszczął postępowanie. Pierwsza z uchwał dotyczyła: 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. Druga
uchwała dotyczyła: uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w
Sitowej. Dodał, iż obecnie trwają prace nad powyższymi uchwałami, aby
dostosować je do wymogów Wojewody i przedstawić na najbliższej sesji Rady
Miejskiej.
Pisma Wojewody stanowią załącznik nr 17 i 17a do protokołu.
Ad. pkt. 5
Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura – radna – zapytała, na jakim etapie jest remont bazarku w
Opocznie?
Anna Zięba – radna – odpowiedziała, że znany jest jej temat bazarku. Jest w
stałym kontakcie z kupcami i Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
Poinformowała, że w pierwszej połowie grudnia PGK Sp. z o.o. nie złożyło
dokumentów o zatwierdzenie do Inspektora Nadzoru Budowlanego. PGK Sp. z
o.o. realizuje całość zadania, łącznie z dokumentacją techniczną. Dodała, że
odbioru nie uda się zrealizować do końca tego roku.
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy Gmina Opoczno i
Wydział Budżetowy zastanawiali się nad wydatkami dotyczącymi
odszkodowania za grunty wywłaszczone pod OZMO? Dodał, iż trzy tygodnie
temu zapadł korzystny wyrok dla byłych właścicieli poszkodowanych w tej
sprawie. Za każdy m² ma być wypłacana kwota 25 zł, a wyrok nie jest
prawomocny. Stwierdził, że jeśliby wszyscy mieszkańcy wnioskowali o
odszkodowanie, wówczas gmina musiałaby zapłacić 12 mln 500 tys. zł przy
obecnie obowiązującej wycenie.
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że Wydział Budżetowy nie
zajmuje się tymi sprawami.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.05.

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
Andrzej Rożenek

Protokołowała:
K. Zaroda – Olkowska
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