PROTOKÓŁ NR 3/2020
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 kwietnia 2020r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z posiedzeń komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 1.
Otwarcie posiedzenia.
Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji - otworzył zdalne 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.
Przewodniczący poinformował, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz
wystąpieniem w Opocznie potwierdzonych przypadków wirusa COVID-19, obrady komisji
prowadzone są zdalne z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Przewodniczący sprawdził, czy wszyscy radni widzą i słyszą obrady. Następnie
odczytał listę obecności, a Radni potwierdzali swoją obecność.
Ad. pkt. 2.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia /załącznik
nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
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3. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. pkt. 3
Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług Nr 1/2020 z dnia 27 stycznia oraz Protokół Nr 2/2020 z dnia 20 lutego
były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu z miesiąca stycznia br.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z
dnia 27 stycznia 2020r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr
1/2020 z dnia 27 stycznia 2020r.
Następnie Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu z miesiąca lutego
br.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z
dnia 20 lutego 2020r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr
2/2020 z dnia 20 lutego 2020r.

Ad. pkt. 4
Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję – projekty uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035,
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 3 do protokołu).
Poinformowała o zmianie tytułu na „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opoczno na lata 2020-2035”.
W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Pacan, Barbara Bąk Skarbnik.
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Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020,
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 4 do protokołu).
W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Pacan, Barbara Bąk Skarbnik, Dariusz Kosno
Burmistrz, radna Jolanta Łuczka-Nita, Janusz Klimek Sekretarz Miasta, radna Jadwiga Figura.
Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie
Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym,
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 5 do protokołu).
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) zmieniająca Uchwałę nr XV/165/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno,
Wiesława Kurowska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
– przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 6 do protokołu).
W dyskusji głos zabrali: radna Jolanta Łuczka-Nita, Wiesława Kurowska Dyrektor MGOPS.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w
zakresie zadań własnych – usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe przyznane pod warunkiem
zwrotu,
Wiesława Kurowska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
– przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 7 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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f)

zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

Wiesława Kurowska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
– przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
g) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy
Miasto Tomaszów Mazowiecki,
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem
Tomaszów Mazowiecki dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia,
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
i) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury
repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów,
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 11 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
j)

wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości
zabudowanej położonej we wsi Kolonia Ziębów,

Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Gruntami - przedstawiła projekt
uchwały (załącznik nr 12 do protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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k) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno
na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych,
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Gruntami - przedstawiła projekt
uchwały (załącznik nr 13 do protokołu).
Komisja głosami: za – 2, przeciw - 0, wstrz. - 4 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
l)

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Opocznie obr. 15,
stanowiącej własność Gminy Opoczno,

Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Gruntami - przedstawiła projekt
uchwały (załącznik nr 14 do protokołu).
Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0, wstrz. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
m) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020”,
Stanisław Miązek – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przedstawił
projekt uchwały (załącznik nr 15 do protokołu).
W dyskusji głos zabrali: radna Jolanta Łuczka-Nita, Stanisław Miązek Dyrektor Wydz. GKiM,
radny Tomasz Rurarz.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
n) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno,
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 16 do
protokołu).
W dyskusji głos zabrali: radny Tomasz Rurarz, Janusz Klimek Sekretarz Miasta, radny Tadeusz
Brola, radna Jolanta Łuczka-Nita, Stanisław Miązek Dyrektor Wydz. GKiM, radny Andrzej
Pacan.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
o)

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
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terenie Gminy Opoczno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 17 do
protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
p) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości

zabudowanych

budynkami

mieszkalnymi

jednorodzinnymi

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym,
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 18 do
protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
r)

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Opoczno,

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 19 do
protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
s)

użytków ekologicznych na terenie gminy Opoczno.

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 20 do
protokołu).
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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Ad. pkt. 5
Zapytania i wolne wnioski.
a) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
roku 2020,
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 21 do protokołu).
W dyskusji głos zabrał: Janusz Klimek Sekretarz Miasta.
Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0, wstrz. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) zmieniająca uchwałę Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno”.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 22 do
protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. pkt. 6
Zamknięcie posiedzenia.
Godzina rozpoczęcia komisji 11.00, godzina zakończenia komisji 12.55
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
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej

7

