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PROTOKÓŁ  NR 13/19 

z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
z dnia 19 grudnia 2019r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2a 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. 

Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i powitał wszystkich 
obecnych. Poinformował, iż przed posiedzeniem Komisji wpłynęły dwa nowe projekty 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, które zostaną wprowadzone do porządku obrad Komisji przy 
opiniowaniu materiałów sesyjnych, jako ostatnie punkty. 
 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 

 
 Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołów z miesiąca listopada br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 12/19 z dnia 25 listopada 2019r. był wyłożony do wglądu 
w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem 
Komisji. 
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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 – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia Nr 
12/19  z dnia 25 listopada 2019r. 

Ad. pkt. 2 
 Budżet Gminy Opoczno na rok 2020.  

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 4 i 4a do protokołu). 

Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - zapytał, czy wnioski z Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług zostały ujęte w budżecie na 2020r.? 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - odpowiedziała, że jeśli nie ma ich w budżecie, to nie zostały 
ujęte. 
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - stwierdził, że w jego ocenie budżet jest nie do 
przyjęcia. Dodał, iż Gmina Opoczno proponuje podjęcie obligacji w 2020r. na kwotę 17 mln 
400 tys. zł. Na rok 2019 zostały podjęte obligacje w kwocie 7 mln 300 tys. zł. Na rok 2020 to 
kwota 4 mln 700 tys. zł. Wcześniejsza propozycja Burmistrza to podjęcie 30 mln na 3 lata, na 
2020r. 10 mln zł. Wówczas radni nie wyrazili zgody na te kwoty. Przypomniał, iż były 
spotkania na terenach wiejskich gdzie padły propozycje, że w każdej miejscowości czy 
sołectwie będzie coś realizowane, kiedy zostaną podjęte obligacje w kwocie 30 mln zł.  
Marianna Witoń - Sołtys Libiszowa - wspomniała, iż w zeszłym roku w Libiszowie miała być 
robiona droga utwardzona. Z funduszu sołeckiego przeznaczono10 tys. zł na ten cel. Sołtys 
Libiszowa otrzymała informację, że wspomniana droga jednak nie będzie remontowana i 
budżet na ten cel przeznaczyła na inne potrzeby.  

Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - powiedział, że pytanie o drogę w Libiszowie 
zostanie ponowione na sesji grudniowej.  
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - wyjaśnił, że jeśli wspomniana droga nie została zrobiona, 
to tylko z tego względu, iż PGK Sp. z o.o. nie wyrobiło się ze wszystkimi zleconymi pracami. 
Na drogach, które zostały zgłoszone do remontów ma być robiona podbudowa, a następnie 
nawierzchnia.  

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - stwierdziła, że do zrealizowania wszystkich wniosków 
potrzeba odpowiednich dochodów. Przy ustalaniu stawek np. za śmieci, radni mają opory aby 
podnieść stawki, a są to główne dochody gminy. Udziały w podatkach dochodowych, to co daje 
budżet państwa, zostaje na tym samym poziomie co w 2019r. CIT czyli udział w podatkach 
dochodowych od osób prawnych jest coraz niższy.  Firmy starają się aby płacić jak najmniejsze 
podatki. Gro wydatków bieżących jest obciętych. Została wprowadzona podwyżka 
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minimalnego wynagrodzenia, dodatek stażowy został z niego wyłączony. To około 1000 zł 
wzrostu na jednym pracowniku, który pobierał najniższe wynagrodzenie.  
Aneta Wdówka - radna - powiedziała, że w czasie wizyt  na wsiach Burmistrz obiecywał 
realizację wszelkich potrzeb mieszkańców. Pracownik Urzędu Miejskiego spisywał wówczas 
wszystkie zgłaszane wnioski. Teraz ludzie chcą realizacji tego, co było im obiecane.  
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - poinformował, że brał udział w zebraniach z mieszkańcami. 
Na jednym z zebrań Burmistrz Opoczna  podkreślał, iż będzie proponował Radzie Miejskiej 
podjęcie obligacji. W momencie ich podjęcia będą realizowane wszystkie zadania.  
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - odniósł się do wcześniejszych obietnic Burmistrza. 
Stwierdził, że miało być podjęte 30 mln zł, z czego  drugie 30 mln zł przeznaczone na realizację 
priorytetowych spraw w każdym sołectwie.  
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - odniosła się do kwot długu i spłat. W poprzedniej kadencji 
była zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 730 tys. 31 zł, z tego do spłaty w 2020r. jest 
103 tys. 63 zł. Został zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej w kwocie 
8 mln 200 tys. zł i do spłaty w 2020r. jest 600 tys. zł. Podjęte były obligacje w kwocie 11mln 
200 tys. zł, gdzie wykup będzie rozpoczęty od 2023r. Pozostałe kwoty zadłużenia, to kredyt z 
2010r. 3mln 240 tys. zł na 2020r., kredyt z 2011r. w kwocie 1 mln 734 tys. 452 zł i pożyczka z 
2009r. 1 mln 137 tys. 182 zł 60 gr z tym, że Gmina stara się o umorzenie ostatniej wymienionej 
kwoty, bo jest taka możliwość. Podane informacje są zgodne z harmonogramem spłat.  

Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - zapytał o inwestycje w Kraszkowie. Została tam 
zerwana umowa, a w 2020r. nie jest przewidziany budżet na finansowanie tej inwestycji. 
Wspomniał, że na sesji podczas uchwalenia 12 mln zł Burmistrz Opoczna stwierdził, że 
inwestycje będą kontynuowane. Zapytał Skarbnik Gminy o propozycje rozwiązania tego 
tematu.  
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - odpowiedziała, że z dniem wczorajszym dowiedziała się, iż 
została podpisana ugoda w której zawarto porozumienie mówiące o tym, że firma nie będzie 
miała żadnych roszczeń do gminy ani gmina nie będzie miała żadnych roszczeń do firmy. 
Dopowiedziała, że wymienioną inwestycję najwcześniej można wprowadzić w momencie, 
kiedy gmina będzie dzieliła niewykorzystane środki.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 

Ad.pkt.3 
Plan pracy komisji na rok 2020. 
 

Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - przedstawił plan pracy komisji na 2020r. 
Poinformował, że jest on otwarty i w każdej chwili można do niego wprowadzić zmiany.  
 

Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła plan pracy komisji na 2020r.  
 
Projekt planu stanowi złącznik nr 5 do protokołu, a plan zatwierdzony przez Komisję 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad. pkt. 4 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

A) Analiza sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS GROUP S. A. w 
 centrum Opoczna. 
 
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - poinformował radnych, iż ten temat będzie 
szeroko omawiany na grudniowej sesji Rady Miejskiej i zaproponował przyjęcie go do 
wiadomości. 
 

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 7 do protokołu/. 
 

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

 
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/. 

 

Komisja głosami: za - 1, przeciw – 0, wstrz. – 4 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 - 1, przeciw – 1, wstrz. – 3 przyjęła do wiadomości 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 - 1, przeciw – 3, wstrz. – 2 negatywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  
e) zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020, 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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 10 do protokołu. 

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,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

 
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i 

 Kultury  Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 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 13 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 14 do protokołu. 

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

k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 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 skarg, wniosków i petycji  Rady Miejskiej 
 w Opocznie na rok 2020. 

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

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

 
Beata Rogulska - MGOPS w Opocznie - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do 
protokołu/. 
 

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

 
n) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta  

 Pływalnia „Opoczyńska Fala”. 
 

Katarzyna Derewęda - Jankowska - Dyrektor Krytej Pływalni ,,Opoczyńska Fala” - 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/. 
Andrzej Rożenek - radny - zapytał, czy dotacja przedmiotowa będzie niższa niż w obecnym 
roku? 
Katarzyna Derewęda - Jankowska - Dyrektor Krytej Pływalni ,,Opoczyńska Fala” - 
odpowiedziała, że będzie niższa. 
Andrzej Rożenek - radny - powiedział, iż chciał porównać dotację celową która wynosi 70 tys. 
zł, porównując 2019r. gdzie zostało przyznane 100 tys. zł, natomiast na 2020r. jest zmniejszenie 
o 30 tys. zł.   
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - wyjaśnił, że jeśli projekt uchwały zostanie podjęty 
wówczas kwota 70 tys. zł zostanie przyznana na 2020r. przy nadwyżce budżetowej.  
 

Komisja głosami: za - 1, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
Jerzy Klimek - Sekretarz Miasta - poinformował radnych, iż na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 
października i 28 listopada br. podejmowane były uchwały co do których Wojewoda złożył 
uwagi. 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. Pismo 
od Wojewody jest kierowane do Rady Miejskiej z zapytaniem, czy radni planują zmienić zapisy 
w uchwałach, które podważył Wojewoda? Jeśli nie zmienią się zapisy w uchwałach, wówczas 
Wojewoda skieruje uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 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 19 i 19a do protokołu.  
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Ad. pkt.5 

Zapytania i wolne wnioski. 
Andrzej Rożenek - radny - zapytał, czy będą przygotowane materiały dotyczące tematu  
działalności odlewni WIS GROUP S. A. w centrum Opoczna? 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych 
nowych materiałów. To Rada Miejska zdecydowała, iż będą prowadzone rozmowy w tym 
temacie na każdej sesji. Rada Miejska zaproponowała właściwy kierunek, przed rozpoczęciem 
kadencji była mowa aby przeprowadzić referendum w sprawie zmiany MPZP. Radni 
zdecydowali się na to.  Dodał, iż nie zna żadnych nowych ustaleń czy informacji w tym temacie. 
Gmina ma nadzieje, iż wszystkie służby które były zaproszone na poprzedniej sesji wzmocnią 
swoja działalność. Mowa tu o GIOŚ, WIOŚ czy Urzędzie Dozoru Technicznego.  
Jan Zięba - radny - poinformował, iż z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła informacja 
dotycząca publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego uchwały 
zmieniającej 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. Oznacza to, że od 1 
stycznia 2020r. uchwała wchodzi w życie, a stawka za bilet na terenie całej Gminy Opoczno 
wynosić będzie 1 zł. Osoby powyżej 70 r.ż. będą korzystały z komunikacji miejskiej bezpłatnie. 
Jan Wojewódzki - Sołtys Bukowca Opoczyńskiego - poprosił o wydruk harmonogramu prac  

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z uwzględnioną tematyką. 
Marek Wijata – Sołtys Sołku – prosi o utwardzenie drogi od Kościoła Parafialnego w Sołku, w 
stronę rzeki. Pismo w tej sprawie było złożone w grudniu 2018 roku. Droga była wytyczona 
przez geodetów na przełomie 2018/19 roku.  
Jerzy Winiarski - Sołtys Karwic - poruszył sprawę funduszu sołeckiego, gdzie na początku roku 
była mowa o wcześniejszej jego realizacji. W statucie jest informacja, że do 15 grudnia miały 
być zrealizowane środki z funduszu sołeckiego. Do tej pory nie wszystko jest w realizacji. 
Zapytał, jaki wpływ mają sołtysi na  fundusz sołecki, chodzą do Urzędu Miejskiego aby opisać 
to, na co jest zapotrzebowanie w danym sołectwie. Sołtysi nie otrzymują wszystkiego o co 
wnioskują oraz nie otrzymują dokładnej wyceny.  
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - odpowiedział, że od 1 stycznia 2020r. Wydział Rolnictwa 
oraz jego pracownicy wspólnie z sołtysami będą odpowiedzialni za realizację funduszu 
sołeckiego.  
 
 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  
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Przewodniczący Komisji 

 
                                                                         Tadeusz Brola 

 
Protokołowała: 
K. Zaroda – Olkowska 


