
PROTOKÓŁ NR XLI / 14 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 9 maja 2014r. 

Adn. pkt. 1  

  Otwarcie obrad.                                                                                                      

Czterdziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski wypowiadając formułę: 
„Otwieram czterdziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr                          
1  do protokołu.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 3 do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Na sali jest 21 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 

Adn. pkt. 2         Wybór sekretarza obrad.                                                                                 

Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radną 
Janinę Pęczek, która wyraziła na to swoją zgodę. 

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radną 
Janinę Pęczek na sekretarza obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 

Adn. pkt. 3           Przedłożenie porządku obrad.                                                                       

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został 
doręczony wraz z zaproszeniem na sesje. Proponowany porządek obrad 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 
obrad sesji.  
Barbara Wacławiak – radna – Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury przegłosowała wniosek, aby projekt uchwały w sprawie: ustalenia diet 
dla sołtysów wycofać i dopracować ze szczególnym uwzględnieniem zapisów              
w Statucie Gminy.  
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Zdzisław Wojciechowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –  
Wnioskuję, aby do porządku obrad sesji jako ostatni w bloku uchwał 
wprowadzić projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skarg Pani Janiny 
Podlewskiej i Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 28 marca i 28 kwietnia 
2014r. 

Wobec braku innych propozycji zmian do porządku obrad sesji Przewodniczący 
Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty. 

Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 4, wstrz. – 3 wykreśliła                            
z porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie: ustalenia diet dla 
sołtysów. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie swój wniosek. 

Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0 do porządku 
obrad sesji jako ostatni w bloku uchwał wprowadziła projekt uchwały                        
w sprawie: rozpatrzenia skarg Pani Janiny Podlewskiej i Pana Kazimierza 
Podlewskiego z dnia 28 marca i 28 kwietnia 2014r. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu z obrad XL sesji VI kadencji. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
7. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich – ocena. 
8. Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość. 
9. Informacja z funkcjonowania  Szpitala Powiatowego w Opocznie. 
10. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę / stan zdrowotny 

dzieci / - informacja. 
11. Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie w roku 

szkolnym 2014/15. 
12. Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2014.  
13. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. 
14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zwolnień w podatku od nieruchomości. 
b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 
c) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji                   

w Opocznie.  

2 
 



d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                 
2014 – 2029. 

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014. 
f) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny. 
h) opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie 

podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze. 
i) rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bolarczyk. 
j) uchylająca uchwałę Nr XL/405/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 

21 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Syguta                 
z dnia 28 lutego 2014r. 

k) rozpatrzenia skarg Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego i 18 marca 
2014r. 

l) rozpatrzenia wniosków Janiny Podlewskiej i Kazimierza Podlewskiego           
z dnia 21 marca 2014r. i 28 lutego 2014r. 

m) rozpatrzenia skarg Pani Janiny Podlewskiej i Pana Kazimierza 
Podlewskiego z dnia 28 marca i 28 kwietnia 2014r. 

15. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. pkt. 4               Przyjęcie protokołów z obrad Nr XL sesji VI kadencji. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokół był wyłożony                     
w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym statutem gminy, również 
dzisiaj jest dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem sesji.  

 
Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołów. 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest          
za przyjęciem protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Opocznie w wersji 
przedłożonej. 

Rada głosami:  za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                      
z obrad XL sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Opocznie. 
 
Ad. pkt. 5         Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.   

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie                    
z działalności międzysesyjnej.                                                                                                    
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Adn. pkt. 6         Zapytania i wolne wnioski.  

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

3 
 



Wiesław Wołkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej – Chciałem 
zapytać o rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Woli Załężnej, Klinach                       
i Januszewicach – czy odbył się już przetarg? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej – Czy jest 
aktualna zmiana organizacji ruchu od 1 czerwca?  
Kiedy uporamy się z parkowaniem i oznakowaniem dróg? 
Przy Przedszkolu Nr 8 są duże doły – co w tej sprawie? 
Proszę o informację na temat wykonania ławeczek w Bielowicach. 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Co do kanalizacji – oferty zostały 
złożone. Przedsiębiorstwo zna kwoty zaproponowane przez potencjalnych 
wykonawców. W najbliższych dniach Wojewódzki Fundusz podpisze umowę na 
dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Prezes PGK odpowie kiedy ruszą prace.  
Na pytanie o zmianę organizacji ruchu odpowie Naczelnik Wydziału Techniczno-
Inwestycyjnego Pan Andrzej Snopczyński. Na pytanie dotyczące oznakowania 
również.  
Droga przez Przedszkolu Nr 8 jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej,            
ale musimy rozważyć by coś z nią zrobić na wysokości Przedszkola. 
Ławki – na ich wykonanie została przeznaczona niewielka kwota. Wiąże się to   
z działalnością Bielowickiego Stowarzyszenia Kultury Ludowej. Chcemy 
podkreślić charakter i tradycje podtrzymywane w tej miejscowości.   
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego –                 
7 maja odbyło się otwarcie ofert na zmianę organizacji ruchu w mieście 
Opoczno.  W przetargu były ujęte 2 zadania: wyprowadzenie ciężkiego                 
ruchu samochodów ciężarowych z Opoczna i wprowadzenie ruchu 
jednokierunkowego na odcinku od ul. Piotrowskiej do ul. Biernackiego. Na ten 
cel planowaliśmy kwotę 93 tys. zł. Wpłynęły 2 oferty. Według kosztorysów 
inwestorskich jedna kwota to 85 tys. zł, druga 65 tys. zł. W tej chwili trwa 
procedura wyłonienia wykonawcy. Po decyzji Komisji będzie podpisana umowa 
na realizację zadania. Termin wprowadzenia zmian organizacji ruchu                       
to 30 czerwca br.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Mam 4 pytania, z czego 3 kieruję do 
Burmistrza, a 1 do Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
Prosiłem, aby przed MDK położyć szachownicę w formie planszy na wzór 
Tomaszowa Maz. Zbliżają się Dni Opoczna aż się prosi o to.  
Jest problem z przejazdem koło oczyszczalni ścieków w Kruszewcu – to jedyna 
droga dojazdowa do łąk, a zbliżają się sianokosy.  
Bardzo niepokoi mnie sprawa schroniska dla zwierząt – co władze Gminy robią, 
by zahamować koszty, bo z roku na rok coraz więcej pieniędzy jest 
przeznaczanych na ten cel. Miało być czipowanie psów, miała być 
wprowadzona nowa ustawa. Wiem, że Pan był w Sejmie, ale nie dopuścili Pana 
do głosu. Nie trzeba odpuszczać, a mam wrażenie, że Pan odpuścił. 
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Współrządzącą partią jest PSL i można po tej linii coś zadziałać. Zbliżają się 
wybory i przez 2 lata nikt tym tematem nie będzie się interesował, a nasz 
samorząd i inne wydają ogromne pieniądze.  
Napisałem pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej o powołanie komisji            
w sprawie ustalenia właściwych cen biletów do Kruszewca / załącznik nr 8              
do protokołu/.    
Zdzisław Wojciechowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –  
Pismo w tej sprawie wpłynęło do mnie. Przekazałem je do Prezesa MPK oraz          
do Burmistrza.  
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Szachownica – musiałby być jakiś 
wybór z Państwa strony, bo w budżecie przeznaczyliśmy pieniądze na 
doposażenie placów zabaw w siłownie. Myślę, że będą cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Szachownica przed budynkiem MDK od strony                         
ul. Biernackiego – dobrze gdyby radni wyrazili swoje stanowisko i opinię na ten 
temat.  
Droga przy oczyszczalni ścieków – proszę Naczelnik Wydz. Techniczno-
Inwestycyjnego Pana Andrzeja Snopczyńskiego, żeby sprawdził czy rzeczywiście 
poprzez budowę tej oczyszczalni odcięto dojazd do łąk.   
Schronisko dla zwierząt – Pan wymienił jedną z partii, powiem że z Pana Partii 
koledzy nie chcą słyszeć takich uwag, takich doświadczeń jakie mają samorządy. 
Ja tego doświadczyłem w Sejmie. Nie ma sensu wymieniać partii, trzeba szukać 
rozwiązań. Wszyscy posłowie powinni być zainteresowani rozwiązaniem tego 
problemu. Zaczęło się mówić w Sejmie o obowiązku czipowania. Jeśli ten 
system nie zostanie wprowadzony w całym kraju, to wprowadzenie go w 
samym Opocznie niewiele poprawi w tym zakresie.  
Ewa Róg – radna - Kiedy radny Mieczysław Wojciechowski poruszył temat 
szachownicy to zaczęłam obserwować młodzież i co zauważyłam: przed Krytą 
Pływalnią są stoliki i przechodząc nie widziałam, aby ktokolwiek grał w szachy 
lub warcaby.  
Rafał Kądziela – radny – Chciałem zabrać głos w sprawie podziału Gminy. Ten 
problem ciągle jest spychany. Nie wiem komu na tym zależy, żeby nie było 
dyskusji na ten temat. Nie mam liczb, ani danych. Uważam, że na tym podziale 
zyskałyby wsie i miasto. Na 18 kwietnia Burmistrz miał przygotować analizę 
podziału. Na sesji 21 marca dyskutowaliśmy na temat regulaminu konsultacji 
społecznych – temat bezpośrednio dotyczący podziału.  
Konsultacje społeczne to dyskusja, debata. Odnoszę wrażenie, że jest grupa 
radnych, którzy nie chcą dyskusji, uważają że jest niepotrzebna. Ja uważam,                
że jest inaczej. § 8.1. uchwały, którą podjęła Rada mówił, żeby nie 
przeprowadzać konsultacji, żeby rozstrzygnięcia dotyczące podziału odbywały 
się w formie referendum. Intencją uchwały było, aby nie doprowadzić do 
dyskusji – do konsultacji społecznych.                                                                       
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Wmawiano mi luki prawne   i niezasadność. Przez 2 godziny odbywał się atak na 
moją osobę. Okazało się, że miałem rację, a myliły się służby Burmistrza. 
Oczekuję słowa wyjaśnienia ze strony Pana Burmistrza.  
Andrzej Rożenek – radny – Pytanie do Pana Burmistrza - jak wygląda sytuacja 
po kontroli NIK-u w sprawie gruntów?  
Pytanie do Prezesa PGK dotyczące kanalizacji przy ul. Ogrodowej – zostało 100 
metrów bez kanalizacji – jak pomóc ludziom, aby to zostało zrobione? 
Jadwiga Figura – radna – Zastanówmy się nad podziałem miasta na osiedla. 
Trzeba rozmawiać, szukać dróg wyjścia, aby środki były równo dzielone. 
Kontrowersji jest wiele. Zapraszam wszystkich do rozmów i wypracowania 
rozwiązania.  
Rafał Kądziela – radny – To głos właściwy. Potrzebna jest debata społeczna, 
która wskazywałaby rozwiązania. Społeczeństwo miasta jest dyskryminowane. 
Każda wieś otrzymuje 20-25 tys. zł. rocznie z Funduszu Społecznego. Miasto nie 
dostaje takich pieniędzy. Wieś jest dobrze zorganizowana, jest lobbing 
sołtysów. A kto reprezentuje miasto? - zaledwie kilku radnych. To żaden 
lobbing. Innej metody jak debata nie widzę dla społeczeństwa miasta.  
Andrzej Rożenek – radny – Rozmawiamy tylko po to, żeby dyskutować. 
Powinniśmy imiennie głosować. Jest lobby, które działa przeciw podziale                      
na miasto i wieś. Dopóki nie zajmiemy zdecydowanego stanowiska to nic nie 
ruszy. 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Uchwała zobowiązuje nas do                   
31 maja przedstawić analizę podziału. Ja się zobowiązałem zrobić to wcześniej. 
Została mi kwestia przepisania, a miałem ostatnio dużo zajęć. Sam osobiście się 
tym zajmuję i zgodnie z uchwałą do 31 maja radni otrzymają tę analizę.  
Konsultacje – Wojewoda uchylił paragraf dotyczący referendum,                                  
że rozstrzygnięcia dotyczące podziału mają się odbywać tylko                             w 
drodze referendum. Nie uchylił całej uchwały. Wojewoda przywrócił tryb 
ustawowy. Rada chciała ograniczyć procedurę do referendum.  
Kontrola NIK - otrzymaliśmy zalecenia pokontrolne. Wynika z nich,                            
że Inspektor nie ma większych uwag, pozytywnie ocenił procedury związane                
z gospodarką i obrotem nieruchomościami. Natomiast do terenów przy                           
ul. Przemysłowej otrzymaliśmy ocenę negatywną, spowodowaną tym, że nie 
zapytaliśmy właścicieli. Jakie były odczucia Inspektora? Powiedział: Pan stanął 
w bardzo trudnej sytuacji, tam jest ponad 500 działek, niektóre kilkumetrowe               
i nie byłoby żadnych szans udostępnić tego terenu Inwestorom, jeśli by chciał 
zastosować procedurę zapytań i zwrotu nieruchomości. Inspektor w swoim 
protokole te wszystkie kwestie przedstawił.  
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Pomysły o podziale nie biorą się z niczego. 
Podzielam rozgoryczenie i niespełnione nadzieje pewnej części mieszkańców, 
zarówno Opoczna jak i spoza miasta. Problem bierze się z tego, że w dużej 
mierze środki są niesprawiedliwie dzielone, Panie Burmistrzu. Na początku tej 
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kadencji prosiłem, aby pokusić się o przeprowadzenie inwentaryzacji wydatków 
inwestycyjnych na poszczególne sołectwa i dzielnice miasta Opoczno. Nie 
powinno być z tym problemu. Niedawno mieliśmy 20-lecie samorządu i pewne 
informacje mieliśmy na temat inwestycji /w jakich rejonach i kwoty/. Jesteśmy 
po pierwszym etapie środków unijnych. Mamy szereg tablic informujących 
gdzie i za ile inwestycje były zrealizowane. Na pierwszy rzut oka widać,                            
że w jedne miejscowości trafiły 3 projekty unijne, a w pozostałe wcale. Przy 
planowaniu inwestycji powinny być przedstawione te dane radnym, żeby nie 
było pretensji, aby sobie wzajemnie nie wydzierać złotówek, tylko wyraźnie 
powiedzieć, tak sołtysom tak radnym – zobaczcie ten region przez tyle lat nie 
otrzymał nawet złotówki, inny otrzymał miliony. Niezależnie od lobbingu, 
niezależnie od grup przebicia musimy tak zrobić. Musimy środki spróbować 
podzielić sprawiedliwie. Wiem, że nigdy się nie da sprawiedliwie,                                    
ale przynajmniej starać się to zrobić, przynamniej w części.  
Nie zgadzam się z radnym Rafałem Kądzielą, że społeczność wiejska jest dobrze 
zorganizowane. To nie jest tak, to wcale nie znaczy, że jak reprezentant 
przychodzi z pomysłem to reprezentuje społeczność. Często bywa tak,                         
że absolutnie nie, bo nawet nie zapyta, nie skonsultuje, bo nie ma czasu raz                  
w roku zebrania zrobić, żeby zapytać czego chcą mieszkańcy.  

Niektórym się naprawdę udało. Przejedźcie po terenie Gminy i popatrzcie.                
W niektórych miejscach widać XXI wiek, a w innych XIX. A to jest ta sama 
Gmina, gdzie obowiązują jednakowe stawki podatkowe. Coś by wypadało z tym 
zrobić. To nie może tak być, to nie wytrzyma krytyki.  

Jeśli w pewnych regionach jedyną inwestycją było wybudowanie wodociągu                         
i nic poza tym i mieszkańcy od 98 r. czekają, żeby pojawiła się woda właściwej 
jakości w rurociągu, bo są z tym kłopoty. Ja to sygnalizowałem Prezesowi PGK.  
Pozytywny odzew jest. Myślę, że odniesie się dzisiaj do tego i coś więcej powie, 
bo potrzebna jest taka informacja.  

Odnośnie szachownicy – siedząc w tym pomieszczeniu, gdybym miał pieniądze, 
to przeznaczyłbym je w pierwszej kolejności na przygotowanie tego 
pomieszczenia, w którym odbywa się sesja i inne spotkania, na bardziej ludzkie i 
komfortowe warunki.  Na rozrywkę przeznaczamy i tak dużo pieniędzy. 
Gdybyśmy policzyli ile przeznaczamy na sport, na kulturę naprawdę nie jest źle. 
Uważam, że Rada i Burmistrz z bardzo dużym zrozumieniem podchodzą do tych 
potrzeb.  

Odnośnie schroniska dla psów – co byśmy nie powiedzieli, jakie środki byśmy 
nie przeznaczali na schronisko, to ja uważam, że było to posunięcie dobre. Na 
mieście i nie tylko obserwuję dużo mniej tych zwierząt. Jest jakiś postęp.  

Problemem jest natomiast to, że przydałby się podatek taki jak śmieciowy. 
Wszystkie Gminy powinny płacić podatek od psa. Można to wyliczyć i nie 

7 
 



byłoby problemu. Okoliczne Gminy powinny nam dopłacać. Skoro pada 
stwierdzenie, że po dniu targowym przybywa podrzucanych psów to chyba 
problem leży poza Opocznem, a nie w samym Opocznie.  

Takie są moje spostrzeżenia. Nie jest tak, że nie są podejmowane działania – 
one są podejmowane, ale powinniśmy spróbować rządzić bardziej 
sprawiedliwie. Myślałem, że doczekamy się następnych punktów, że będę miał 
wsparcie sołtysów, którzy czekają nie na szachownicę, nie na rozrywkę,                   
ale mają problemy z drogą, z przepustem. Z przykrością stwierdzam, że nie jest 
mi miło z tego powodu, iż z powodu jednego punktu zostaliśmy opuszczeni. 
Inne ważne tematy są nieistotne.  
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o. o. w Opocznie – Odniosę się do wypowiedzi 
radnego Andrzeja Rożenka - nie znam problemu ul. Mokrej i Ogrodowej. Jeśli 
ktoś nie jest ujęty w kanalizacji to widocznie jak był opracowywany projekt nie 
był zainteresowany przyłączem kanalizacyjnym. Jesteśmy przygotowani, jeśli 
Państwo są zainteresowani.  
Do wypowiedzi radnego Wiesława Wołkiewicza – jesteśmy po przetargu, oferty 
zostały otwarte. Najkorzystniejszą złożyła Ceramika Serwis. Termin zakończenia 
to czerwiec 2015 r. 
Natomiast co do wypowiedzi radnego Grzegorza Wołąkiewicza – rozumiem              
że chodzi o Stużno, Sielec. Nie mówimy o jakości wody. Jest problem                       
z ciśnieniem, z uwagi na złe umieszczenie  przepompowni. Kupiliśmy działkę       
w celu budowy nowej przepompowni. Zlecony zostanie projekt. Nie wiem             
czy zdążymy w tym czy w przyszłym roku, z uwagi na procedury, niemniej temat 
jest kontynuowany.  
Andrzej Rożenek – radny – Proszę o kopię protokołu pokontrolnego NIK-u. 
Jestem zaskoczony, że Inspektor wypowiedział się w sposób merytoryczny. Tam 
została zabrana własność ludzi prywatnych.  
Zwracam się do Pana Prezesa PGK – mieszkańcy, których problem dotyka są na 
miejscu i mogą się wypowiedzieć.  
Henryk Białas – mieszkaniec Opoczna, Gorzałków – Nie mam kanalizacji. 
Byłem u Pana Andrzeja Zalegi i u Burmistrza. Dlaczego tak późno zacząłem 
chodzić w tej sprawie. Wykopałem sobie studnię, ale z niej woda jest zamulona.  
Druga sprawa - 8 lat temu dostałem pismo od Burmistrza, że ul. Ogrodowa 
będzie przedłużona. Chciałem zapytać jakie są plany, bo nie wiem gdzie mam 
zameldować syna.  
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Czy w PGK zgłosiliście problem 
przyłącza kanalizacyjnego? 
Henryk Białas – mieszkaniec Opoczna, Gorzałków – Pana Prezesa PGK nie 
widziałem. Zgłaszałem do Pana Andrzeja Zalegi. 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Sprawdzimy to. W temacie drogi – 
musicie się zdeklarować co z gruntem. Oficjalnie drogi tam nie ma.                         
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To prywatne grunty. Musi być konkretna deklaracja właścicieli gruntów                    
o przekazaniu nam  gruntu pod drogę.  
Andrzej Rożenek – radny – Jestem zaskoczony tym, że Państwo rozmawiali                
z Burmistrzem i PGK. Było niedomówienie. Ludziom trzeba pomóc. 40 metrów 
przyłącza to nie jest duży odcinek. Myślę, że dogadacie się i znajdziecie 
rozwiązanie. Pomogę zorganizować spotkanie i przygotować  deklarację                     
o przekazaniu Gminie gruntu pod drogę.  
Jadwiga Figura – radna – W sprawozdaniu Burmistrza jest mowa                             
o nabywaniu działek z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny. Jaki jest 
planowany termin wykupienia tych działek i co dalej? 
Rafał Kądziela – radny – Jak wygląda sytuacja Zalewu? Środki w budżecie 
zostały przeznaczone na ten cel i wiele już zostało zrobione. Proszę                            
o informację na ten temat. Z moich przemyśleń wynika, że należałoby 
wytworzyć lobbing, żeby to wykonać. Wszystkie formalności zostały 
dopełnione, ale wiemy jak to wygląda w życiu. Jeśli nie mamy poparcia to wiele 
rzeczy nie udaje się przeforsować. WFOŚiGW w Łodzi będzie podejmował 
decyzję o dofinansowaniu. Należy prosić Pana Bagieńskiego i Pana Mazura,                 
by nas wsparli. 
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o. o. w Opocznie – Temat nie był nam znany. 
Zawsze próbujemy pomóc w przyłączu kanalizacyjnym. Jeśli jest potrzeba i 
możliwość to nie widzę problemu. Dopowiem tylko, że w trakcie projektowania 
część mieszkańców nie wyraziła zgody.  
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Nie szukajcie pośredników. Składajcie 
wnioski bezpośrednio do PGK. Będzie szybciej. 
Jeśli chodzi o cmentarz – działki kupujemy, stąd kwoty zabezpieczone na 
wykup. Kupujemy tam, gdzie ludzie chcą sprzedawać i akceptują cenę.  
Wniosek do WFOŚiGW został złożony. Myślę, że nie będzie problemu.  
Andrzej Rożenek – radny – Pan Burmistrz zachował się nietaktownie. Radny nie 
jest pośrednikiem. Reprezentuje społeczeństwo.  
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Nie miałem na myśli Pana,                           
a człowieka z którym rozmawiał Pan Białas.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Zwrócę się do radnego Grzegorza 
Wołąkiewicza  w temacie szachownicy i schroniska – jeśli tak się będzie 
traktować szachistów to nie chce się pracować nad szachami. To są tylko                   
2-3 tys. zł. Ja też staram się pozyskać pieniądze. W ubiegłym roku rodzice 6-ga 
dzieci chcieli posłać swoje pociechy do Opoczna, rozmawiałem z nimi i 3 z nich 
poszło do Libiszowa. W tym roku również rozmawiałem z rodzicami i 5 dzieci 
pójdzie do szkoły w Libiszowie. Tyle pieniędzy zaoszczędzone, a tutaj nie chce 
się dać 2-3 tys. zł. To ja rezygnuję.  
Schronisko – nie uważam, że sytuacja się poprawiła. Na mieście ubywa psów – 
ok, ale mimo adopcji schronisko jest stale zapełnione. Połowa psów                          
w schronisku jest spoza naszej Gminy, podrzucają nam je.  
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Bartłomiej Firkowski – radny – Szanujmy czas gości. Jak Pan układa porządek 
obrad to proszę te wypowiedzi dopuścić w wolnych wnioskach.  
Projekt uchwały w sprawie diet sołtysów – to bardzo ważny punkt, nad którym 
należało podyskutować.  
Zdzisław Wojciechowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –  
Punkt Zapytania i wolne wnioski m. in. na Pana wniosek przenieśliśmy                     
w porządku obrad sesji wcześniej. Po 8-miu miesiącach Pan zmienia zdanie.  
Bartłomiej Firkowski – radny – Proszę nie wciskać mi, czego nie powiedziałem.  
Barbara Wacławiak – radna – Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury przegłosowała wniosek, aby projekt uchwały w sprawie: ustalenia diet 
dla sołtysów wycofać i dopracować ze szczególnym uwzględnieniem zapisów              
w Statucie Gminy. Chodzi o dokładniejszą dyskusję na komisjach w czerwcu.  
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Wrócę do tematu szachownicy. 
Oglądałem program w TV. W jednej z Gmin zrobili taką szachownicę. Zginęły 
figury i mieszkańcy wypowiadali się bardzo negatywnie. Z siłowni skorzysta 
więcej osób, niż z takiej szachownicy. Poza tym szachownice są na stolikach 
koło Pływalni. Można grać, nie ma problemu.  
Janusz Klimek – radny – Wielkość szachisty nie zależy od wielkości 
szachownicy.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
zamknął pkt. 6 i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.  
Adn. pkt. 7            

Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 
wśród nieletnich – ocena. 

Przewodniczący poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały 
bezpieczeństwo w gminie.  
Dariusz Szulc – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie -  
przedstawił informację na temat bezpieczeństwa w gminie. Następnie poprosił     
o pytania. 
Informacja z Policji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
                                                                                 
Brak pytań do Policji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pani Prokurator Rejonowy           
w Opocznie zwolniła się, ale upoważniła Komendanta do udzielania 
odpowiedzi.  
Informacja z Prokuratury stanowi załącznik nr 10 do protokołu.                                                                                  

Brak pytań do Prokuratury.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że brak jest przedstawiciela              
z Sądu Rejonowego w Opocznie. Na Komisjach również nie było.  
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Informacja z Sądu stanowi załącznik nr 11 do protokołu.        

Brak pytań do Sądu.                                                                           

Janusz Klimek – radny – Na Komisjach szczegółowo rozmawialiśmy na temat 
bezpieczeństwa. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym tematem. Kieruję słowa 
uznania dla Komendanta, że bezpieczeństwo się poprawia i kieruję prośbę,              
aby w okresie wakacji zwrócić uwagę na godziny nocne.  
Zbigniew Badowski – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – W temacie 
przestępczości wśród nieletnich Straż Miejska nie posiada uprawnień. Na 
bieżąco współpracujemy z Policją, mamy wspólne patrole. Dziękuję 
Komendantowi za współpracę.  
Informacja ze Straży Miejskiej stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
zamknął pkt. 7 i zarządził 10-min przerwę, po której prowadzenie obrad 
przejmie Andrzej Kacprzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
Po przerwie  

Adn. pkt. 8            
Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 
ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.  

 
Przewodniczący poinformował, że wszystkie Komisje zapoznały się z informacją.  
 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Dyrektor PGE dzwonił  do mnie              
i prosił, żeby usprawiedliwić jego nieobecność.  
Informacja PGE stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
Piotr Morawski – Polska Spółka Gazownicza - przedstawił informację. 
Informacja PSG stanowi załącznik nr 14 do protokołu.      
Na ul. 17-go Stycznia będziemy mieli problem z lokalizacją sieci gazowej. 
Musimy szukać innej drogi. Z kim mamy się kontaktować w tej sprawie?  
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Osobą do kontaktu będzie Naczelnik 
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Pan Andrzej Snopczyński.  
Bartłomiej Firkowski – radny – Dziękuję, że gazownictwo ruszyło na terenie 
Opoczna, że Osiedla też będą miały przyłącze gazowe. W pierwszej kadencji 
byłem tym, który promował rozwój gazownictwa. Alternatywne nośniki ciepła 
są korzystne, jak ceny prądu są wysokie.                                   

Jarosław Jurowski – radny – Jak wygląda kwestia przyłącza indywidualnych 
klientów do sieci na ul. Partyzantów na odcinku od ul. Biernackiego do ul. 
Piotrkowskiej?  
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Piotr Morawski – Polska Spółka Gazownicza - Ulica Partyzantów jest 
fragmentami projektowana. Zależy to od zainteresowania.  
Janusz Klimek – radny – Jeśli sieć gazowa jest projektowana w ulicy to wszyscy 
są przyłączani, czy ci, którzy złożyli wnioski na piśmie? 
Piotr Morawski – Polska Spółka Gazownicza - Sieć jest dla wszystkich.  
Janusz Klimek – radny – A jeśli projektujecie sieć gazową w drodze i ktoś nie 
złożył podania to może się przyłączyć później? 
Piotr Morawski – Polska Spółka Gazownicza - Tak.  
Bartłomiej Firkowski – radny – Kiedyś koszt przyłącza wynosił 1.700-1.800 zł.,  
a ile teraz? 
Piotr Morawski – Polska Spółka Gazownicza - Ponad 2.300 zł brutto. 
Marek Pokora – Zakład Energetyki Cieplnej - przedstawił informację. 

Informacja ZEC stanowi załącznik nr 15 do protokołu.     

Jerzy Filipecki - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – Kiedy będzie 
możliwe, aby rozebrać kotłownię przy ul. Szpitalnej i korzystać z ciepła 
miejskiego? 
Marek Pokora – Zakład Energetyki Cieplnej – Jeśli będzie zapotrzebowanie to 
będziemy to rozważać. Staramy się inwestować tam, gdzie będzie szybki zwrot 
kosztów.  
Janusz Klimek – radny – Czy instalacje ZEC-u są przygotowane na 
współspalanie, biomasę i odpady ściekowe?  
Marek Pokora – Zakład Energetyki Cieplnej – Są specjalne technologie do tego 
celu. Biomasa powoduje problemy, osadza się itd.  
Janusz Klimek – radny – Wszyscy mamy problem z odpadami ściekowymi.  
Gdyby była możliwość to na miejscu mielibyśmy odbiorcę paliwa ze strony ZEC-
u. To mogłoby znacząco obniżyć koszty generowane przez ZEC. Jakie bariery 
prawne i finansowe ma Pan, by wejść w pozyskiwanie takiego paliwa? 
Marek Pokora – Zakład Energetyki Cieplnej – My to rozważamy, ale to są 
nowoczesne technologie. Poza tym na dzień dzisiejszy to nie obniży cen ciepła. 
To nie jest takie proste, bo to musi się zamknąć biznesowo. Na bieżąco                       
to analizujemy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że brak jest przedstawiciela 
Spółdzielni Mieszkaniowej.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
zamknął pkt. 8 i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.  
Ad. pkt. 9           Informacja z funkcjonowania Szpitala Powiatowego w     
                                     Opocznie.  
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Jerzy Filipecki – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – Szpital                  
w Opocznie z roku na rok przekształca się i pięknieje. Remontowane                              
i modernizowane są wszystkie oddziały po kolei. Trwają prace modernizacyjne 
na Oddziale Pediatrii. Kończą się prace na Oddziale Wewnętrznym. 
Skończyliśmy salę do cięć cesarskich. Tomografia komputerowa działa.                         
Od 1 kwietnia wygraliśmy konkurs na tomografię komputerową ambulatoryjną.  

Finanse Szpitala nie są najgorsze. Mamy trochę długu, ale dajemy sobie radę. 
Zachowujemy płynność finansową.  

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

Rafał Kądziela – radny – Jest problem z miejscami parkingowymi przy Szpitalu. 
Konieczna jest ulica między ul. Partyzantów a budkami. To duży obszar źle 
zagospodarowany. Pod oknami sal chorych stoi 70 samochodów. To hałas dla 
chorych. Pan Dyrektor powinien się tym zająć i potraktować jako priorytet.  
Jerzy Filipecki – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – Problem został 
rozwiązany 2 lata temu. W uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym                            
i Burmistrzem zostały wytyczone nowe drogi. Na części terenu Szpitala 
przewidziane są parkingi dla odwiedzających chorych. Realizacja leży po stronie 
miasta. Połowa samochodów stojących na wewnętrznym parkingu Szpitala nie 
jest nasza. Chętnie zamknął bym ten parking. We wstępnym projekcie 
przewidziany jest drugi wjazd do Szpitala od strony nowo utworzonej ulicy i 
parking, aby był wjazd do Poradni. Parking z przodu Szpitala wcześniej był tylko 
do dyspozycji Szpitala, otworzyliśmy go. Jeżeli powstanie ul. łącząca ul. 
Biernackiego z ul. Skłodowską i drugi wjazd do Szpitala to problem zostanie 
rozwiązany.  
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Ta ulica mogłaby być zbudowana 
jeszcze w tym roku. Miasto ma projekt, mamy pozwolenie na budowę, 
wypłaciliśmy odszkodowania. Inwestor, który chce wykupić cały teren 
pomiędzy szkołą a szpitalem dogaduje się z właścicielami. Idzie to ciężko. 
Planowali, że wiosną ruszą, ale podejrzewam że nie do końca dogadali 
warunków z właścicielami działek. Firma deklarowała, że wybuduje tę ulicę              
od ul. Skłodowskiej do ul. Biernackiego, a miasto zrobiłoby tylko łącznik                
do ul. Partyzantów. Jeśli firmie uda się sfinalizować umowę z właścicielami to 
może się okazać, że w niedalekiej przyszłości ta ulica z parkingami byłaby 
zrealizowana i problem parkingów byłby rozwiązany.  
Jadwiga Figura – radna – Dlaczego Nocna Pomoc Lekarska została przeniesiona 
do VITAMED-u? 

Druga sprawa – są bardzo długie kolejki oczekiwania do specjalistów. 
Społeczeństwo ubożeje, mało kogo stać na wizytę prywatną.  

13 
 



Jerzy Filipecki – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – Jeśli chodzi o 
kolejki to jesteśmy ubezwłasnowolnieni przez NFZ, który określa nam ilość 
usług. Kolejki będą jeszcze dłuższe, jeśli polityka NFZ się nie zmieni. To nie 
chodzi o to, że nie chcemy przyjmować pacjentów, ale o to, że jeśli przyjmiemy 
ich więcej to będą to nasze szpitalne prywatne koszty, których NFZ nam nie 
zrefunduje. Specjalista nie jest problemem, chodzi o to, aby otrzymał 
dodatkową pulę, a pula to pieniądze.  
Nocna Pomoc Lekarska jest w VITAMED-zie, bo oni wygrali konkurs. 2 lata temu 
kontrola NFZ wytknęła nam, że źle zatrudniane są pielęgniarki w terenie, że 
powinny być tylko 3 i to w Opocznie i dojeżdżać, a nie siedzieć po Ośrodkach. 
Mamy ujemne punkty, dlatego konkurs na świadczenie NPL przegraliśmy. Od 
tego czasu obserwujemy wzmożony napływ pacjentów na SOR-ze. Są głosy 
odgórne, aby Pogotowie, NPL i SOR zintegrować i żeby były przy Szpitalu. 
Kiedyś tak było i dobrze to funkcjonowało. Obecnie jest chaos  i jest problem 
np. ze stwierdzeniem zgonu.  
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Na spotkaniu w Starostwie 
Powiatowym podany był przypadek zgonu na podwórku i nie miał kto tego 
stwierdzić. Na Opocznie Południu Policja znalazła zwłoki i teraz Prokuratura ma 
problem i wszyscy.  
Jerzy Filipecki – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – Obowiązuje 
ustawa z 59 roku i ona nie przystaje do dnia dzisiejszego. Zgon powinien 
stwierdzić lekarz pierwszego kontaktu, ale jeśli przez 30 dni ktoś nie korzystał           
z jego usług to lekarz jest zwolniony z tego obowiązku. Jeśli osoba nieżyjąca jest 
spoza terenu to również. Starostwo Powiatowe powinno powołać Koronera, ale 
tylko do szczególnych przypadków. Nocna Pomoc Lekarska powinna być 
przedłużeniem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ale VITAMED powiedział,            
że nie będzie się zajmował stwierdzaniem zgonów. My za VITAMED pracować 
nie będziemy. Jak NPL był u nas to takich problemów nie było.  
Bartłomiej Firkowski – radny – Odniosę się do współpracy ze Starostwem 
Powiatowym odnośnie inwestycji drogowej przy Szpitalu. Szpital jest 
powiatowy. Wiele razy realizowaliśmy nie swoje inwestycje dla celu 
publicznego. Czy Pan nawiązał współpracę z Gminami, czy ze Starostwem 
Powiatowym w kwestii inwestowania w ulicę, która poprawi dojazd do Sądu, 
Prokuratury i Szpitala? Czy ktoś będzie partycypował w kosztach? Czy ta 
inwestycja spadnie całkowicie na Gminę?  
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Kiedy realizowaliśmy projekt               
w drodze specustawy to musieliśmy wypłacić odszkodowania za przejęte grunty 
prywatne. W przypadku gruntów, z których dzisiaj korzysta Szpital, a gdzie 
Starostwo decyduje, przejęliśmy na warunkach bardzo preferencyjnych, bo za 
przysłowiową złotówkę. To też jest spora wartość i i to jest wkład Powiatu                                
w realizację tej inwestycji.  
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Jarosław Jurowski – radny – Proszę Pana Dyrektora Szpitala, aby na przyszłość 
przysyłał nam materiał na piśmie, żebyśmy wcześniej mogli się                z nim 
zapoznać.  
Jerzy Filipecki – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – Szpital to 
potężne przedsiębiorstwo. Proście o konkretne informacje to je przygotuję. 
Sformułowanie tematu jest za bardzo ogólne.  
Janusz Klimek – radny - Ważny jest biznes, a nie człowiek. Przysięga lekarska 
nie obowiązuje. Kiedyś wszystko prowadził Szpital. Teraz zostało to podzielone i 
w rezultacie nie ma kto stwierdzić zgonu. Może podejmijmy uchwałę,                  
aby opieka zdrowotna się poprawiła.  
Nas interesuje sytuacja ekonomiczna i jakość świadczonych usług. Chcemy, 
żeby jakość usług była jak najwyższa. Co według Pana należy zrobić,                   
aby poprawić jakość usług? Niepokoi nas, że straciliśmy NPL, Pogotowie,             
ale chcemy aby te usługi były na jak najwyższym poziomie.  
Jerzy Filipecki – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – Jakość usług 
systematycznie się podnosi. Nie mamy się czego wstydzić. Szpital jest 
doposażony, doinwestowany, zmienia swój wizerunek. Jest kilka punktów 
zapalnych ale z roku na rok jest coraz lepiej. Nie jest doskonale, ale jest dobrze.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pan Dyrektor 
powiedział -  mało precyzyjne sformułowanie – ma Pan rację, ale jak coś 
napiszecie, to będziemy się starali pomóc. Jeśli napiszecie ile pieniędzy chcecie 
to zajmiemy stanowisko.  
Jerzy Filipecki – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – Z tą pomocą jest 
tak, że Szpital podlega pod Powiat, a w budżecie Starostwa Powiatowego nie 
ma ani 1 zł na służbę zdrowia. Jak występujemy do Urzędu Marszałkowskiego o 
jakieś dofinansowanie to otrzymujemy odpowiedź, że nie jesteśmy ich /bo 
jesteśmy Szpitalem Powiatowym, a nie Wojewódzkim/.                     W rezultacie 
jesteśmy niczyi. Od żadnej Gminy nie otrzymaliśmy złotówki przez ostatnie lata. 
Pan Burmistrz Opoczna jest dobrym przykładem, bo umarza nam część 
podatku. Z żadnej innej Gminy nie mamy umorzenia podatku, chociaż o nie 
występujemy.  W tym roku Starostwo dopłaci nam 60 tys. zł do windy, którą 
budujemy w pawilonie, gdzie jest Oddział pielęgnacyjno-leczniczy, bo na górze 
są poradnie, gdzie musi być winda.   
Parę lat temu po pożarze Szpitala na Pomorzu przyjechała do nas Straż Pożarna 
i stwierdziła, że nie są zachowane przepisy przeciwpożarowe, bo co 10 m musi 
być miejsce do ewakuacji pacjentów. Musieliśmy zlecieć opracowanie 
programu ewakuacji, który kosztował nas 1 mln 200 tys. zł. Robiliśmy to co roku 
po kawałku swoimi siłami W tym roku Starostwo dało nam 100 tys. zł na tę 
inwestycję, a my w tym roku musimy wydać 500 tys. zł., bo Straż powiedziała, 
że nam zamknie Szpital.  
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Jadwiga Figura – radna – Skoro kadra jest lepiej wykształcona, to czy znajduje 
Pan pieniądze, by lepiej docenić pracowników? Czy nie należałoby pomyśleć o 
zmianie Szpitala z Powiatowego na Specjalistyczny? 
Jerzy Filipecki – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – Są Szpitale 
Powiatowe, Wojewódzkie, Szpitale Instytuty Matki i Dziecka, Matki Polki                 
i Szpital Kliniczny. Nie da się od razu przeskoczyć na Szpital Kliniczny. Poza tym 
uważam, że nie jest nam to potrzebne.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej – Skoro lekarze 
stale narzekają, że mało zarabiają, to dlaczego jest tylu chętnych na medycynę? 
Jerzy Filipecki – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – Dużo zarabiają 
ci, którzy mają prywatne gabinety.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
zamknął pkt. 9 i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.  
Adn. pkt. 10           Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez  gminę    
                                      /stan zdrowotny dzieci/ - informacja. 

Przewodniczący poinformował, że wszystkie Komisje zapoznały się z informacją.  

Dorota Rybińska – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowego                        
w Opocznie – przedstawiła informację na temat opieki zdrowotnej w szkołach.                     
Informacja stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Jadwiga Figura – radna – Jak wygląda sprawa aktywności fizycznej dzieci? Dużo 
jest zwolnień z WF-u? 
Dorota Rybińska – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowego                        
w Opocznie – Dzieciom nie chce się ćwiczyć, albo jest to mało interesujące. 
Może trzeba uatrakcyjnić zajęcia WF-u? Wiele dzieci ma zwolnienie z zajęć,                 
a niewiele jest chorób, które ograniczają sprawność fizyczną, a przy części 
chorób wręcz ruch jest wskazany. Trzeba zacząć od świadomości dzieci, 
wychowawców i rodziców.  
Jadwiga Figura – radna – W informacji jest napisane, że w stołówkach                   
i sklepikach szkolnych można kupić słodycze, pączki, słodkie napoje itp. Może 
należałoby wprowadzić zdrową żywność?  
Dorota Rybińska – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowego                        
w Opocznie – Trzeba apelować do wychowawców i dyrektorów szkół.                      
Na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu   7 
maja przekazałam na ręce Przewodniczącej artykuł na temat Programu „Szkoła i 
przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”. / załącznik     nr 17 do 
protokołu /.  
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Barbara Wacławiak – radna – Prosiłam Biuro Rady, aby ten materiał przekazać 
do Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich. Jeśli ktoś jest 
zainteresowany to jest do wglądu ten materiał w Wydziale.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 
przedstawił informację na temat opieki zdrowotnej w szkołach prowadzonych 
przez gminę, przygotowaną przez Wydział.  
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Zastępca Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Andrzej Kacprzak zamknął pkt. 10 i zarządził przerwę do godz. 12.45. 
 
Po przerwie  
 
Ad. pkt. 11            Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w   
                                       gminie   w roku szkolnym 2014/15.  

Przewodniczący poinformował, że wszystkie Komisje zapoznały się z informacją.  

Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 
przedstawił informację na temat założeń organizacyjnych dla funkcjonowania 
oświaty w gminie w roku szkolnym 2014/15.  
Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Rafał Kądziela – radny – Chciałem zapytać o nieprawidłowości finansowe             
w kwestii odprowadzania składek od dodatków za wysługę lat do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, które wystąpiły w Zespole Szkół Samorządowych            
Nr 1 w Opocznie. Myślę że Dyrektor nie zrobił tego w złej wierze, a dla dobra 
nauczycieli.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Ta sprawa została 
wykryta podczas kontroli ZUS. Dyrektor twierdził, że posiada interpretacje 
prawne, które pozwalają nie odprowadzać składek od wysługi lat. Jest 
porozumienie między ZUS-em a Szkołą. Dyrekcja szkoły zobowiązała się 
dokonywać wyrównania tych wpłat. Na bieżąco co miesiąc od czasu kontroli 
składki od wysługi lat są odprowadzane i pewne kwoty jako wyrównanie nie 
wpłaconych wcześniej wpłat. Na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury zobowiązałem się do końca maja udzielić Panu radnemu odpowiedzi na 
piśmie. Tego samego dnia skierowałem pismo do Dyrektora o szczegółowe 
informacje na ten temat. Poczekajmy na informację od Dyrektora, jako 
odpowiedź na nasze wystąpienie.  
Andrzej Rożenek – radny – Jaka to kwota? 
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeżeli otrzymam na 
piśmie informację to radny ją otrzyma.  
Andrzej Rożenek – radny – To trwało 9 lat. Tak długo.  
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Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna –  Powstrzymałbym się od 
formułowania tego typu wniosków. Gdyby to było przestępstwo to ZUS 
skierowałby Dyrektora do Komisji Dyscypliny Finansów Publicznych. Dyrektor 
twierdził, że ma podstawy prawne do swojej decyzji.  
Andrzej Rożenek – radny – Mamy dwa przypadki. Mówimy o gruntach, które 
zostały sprzedane nieprawnie i pada decyzja, że dopóki nie będziemy mieli 
wyroku Sądu, to nic nie robimy, mimo że znamy interpretacje,                          że 
powinniśmy zapłacić ludziom odszkodowania. Natomiast w drugim przypadku 
Dyrektor twierdził, że ma interpretacje prawne i na ich podstawie nie 
odprowadza składek, a my tego nie sprawdzamy. W jednym przypadku 
stosujemy interpretacje do końca, a w drugim lawirujemy.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli Dyrektor 
powoływał się na interpretacje prawne to prawo stosował. Wykorzystał tę 
możliwość. Natomiast teraz uznał rację ZUS-u i będzie musiał wyrównać                      
te zagadnienia. Do 31 maja otrzymacie odpowiedź Dyrektora. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej – W 2013 roku  
na 500 kontroli przeprowadzonych przez ZUS na składkach socjalnych                 i 
innych zaległość wyszła 127 mln zł.  
Janusz Klimek – radny – ZUS bardzo źle zrobił. To trwało 9 lat. Trzeba ciągle 
sprawdzać.  
Jeśli mówimy o przygotowaniu do nowego roku szkolnego to proszę                             
o przeprowadzenie kontroli dodatków motywacyjnych w szkołach. Chcę, żeby 
Gmina kontrolowała i wynagradzała efekty pracy zarówno nauczycieli                     
jak i Dyrektorów. Proszę o sprawdzenie, czy to jest stosowane. Chodzi o to, by 
nadać rangę tej motywacji, by miała uzasadnienie za każdym razem. System 
nagradzania jest lepszym systemem, jak system karania. Proszę o taką analizę               
i przygotowanie się do dyskusji o zwiększeniu tych nagród, przy uwzględnieniu 
parametrów.  
Ewa Róg – radna – Złe jest wchodzenie w kompetencje Dyrektorów. To sprawa 
Dyrektora. Sprawozdania idą do Burmistrza. Chcemy przejąć funkcje 
Burmistrza.  
Odniosę się do wypowiedzi radnego Janusza Klimka – są różne dzieci, może 
ciężej pracuje nauczyciel z mniej zdolnymi dziećmi, niż ten który ma w klasie 
same zdolne dzieci. Czy to znaczy, że temu pierwszemu nie należy się nagroda?  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej – Ciągle 
wchodzimy w kompetencje Burmistrza i pouczamy.  
Janusz Klimek – radny – Nie zrozumiała mnie Pani. O tym samym mówimy.  
Organ prowadzący jest od kontrolowania czy system działa zgodnie                           
z założeniami, żeby właściwie był doceniany ten, który wkłada multum pracy. 
Chodzi mi o sprawdzenie, czy ta motywacja działa, czy może trzeba system 
poprawić.  
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Ewa Róg – radna – Jestem członkiem Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Oświaty, Kultury i staram się, żebyśmy wszystkie problemy rozwiązywali na 
komisji. Na posiedzeniach są obecni Dyrektorzy szkół i przedszkoli.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Na jaki cel w tym roku Gmina planuje 
wydać 300 tys. zł., których nie wyda na 3 przekształcone szkoły społeczne? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej – Mówimy o 
założeniach dla funkcjonowania oświaty, a nie o finansach. O tym będziemy 
mówić przy budżecie.  
Andrzej Rożenek – radny – Radny Mieczysław Wojciechowski to też 
reprezentant organizacji.  
Chciałem wrócić do tematu nieprawidłowości w ZSSS NR 1 – Burmistrz 
powiedział, że jest porozumienie między szkołą a ZUS-em. A jeżeli nie będą  
mieli środków na spłatę zaległości, a będzie ograniczony termin, to co wtedy? 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej –                              
O budżecie będziemy rozmawiali później.  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna –   Dyskusję                            
o dodatkach motywacyjnych traktuje jako sygnał, który może być ujęty                       
w definiowaniu obszaru ryzyka w pracy oświaty. Dobrze byłoby, gdyby to 
zagadnienie zbadał nie Audytor, a Komisja Oświaty, która posiada funkcję 
kontrolną w sferze oświaty. Służymy wszelkimi danymi, gdyby radni podjęli taką 
inicjatywę.  
Dodatek motywacyjny to skromna kwota – to tylko 3% planowanego funduszu 
płac, a nauczyciel może uzyskać nie więcej niż 15% swojego wynagrodzenia. 

Najważniejszym organem kontrolnym jest Rada Pedagogiczna szkoły. Dyrektor 
realizujący dobrze swoje obowiązki powinien poinformować, którzy nauczyciele 
otrzymali dodatki motywacyjne i przedstawić argumenty tej decyzji.  

Zwracam się do radnego Andrzej Rożenka – Gmina nie otrzymała żadnej 
informacji z ZUS. Jest porozumienie między Dyrektorem a ZUS-em. Dyrektor nie 
występuje do Gminy z żadnymi wnioskami, a realizuje postanowienia 
porozumienia.  

Janusz Klimek – radny – Nie chodzi o kontrolę. Chodzi o sprawdzenie,               
czy system motywacyjny spełnia swoje pierwotne założenie. System 
motywacyjny zatwierdza Rada, ale czuwa nad tym Wydział Oświaty. Niech Pan 
Naczelnik ze swoim Wydziałem pochyli się nad tym tematem.  

 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
zamknął pkt. 11 i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.  
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Ad. pkt. 12.       Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2014.  
 
Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację na temat założeń wypoczynku letniego dla dzieci                   
i młodzieży w roku 2014.  
Informacja stanowi załącznik nr 20  do protokołu. 
Prowadzący obrady poinformował, że komisje Rady informację przyjęły                    
do wiadomości. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2014r. zabezpieczono środki finansowe na 
realizację wypoczynku letniego. Burmistrz Opoczna ogłosił konkurs ofert na 
realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci                         
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnym z terenu gminy Opoczno. Na to zadanie zabezpieczono środki 
finansowe w wysokości 31 tyś zł. Miejski Dom Kultury w Opocznie otrzyma 
wsparcie w wysokości  16 tyś zł na organizację w okresie wakacyjnym półkolonii 
letnich. ZSS Nr 3 w Opocznie współpracuje ze SP w czeskim  Opoćnie i otrzyma 
wsparcie w wysokości 35 tyś zł na organizację  międzynarodowego 
integracyjnego obozu skautów. Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei                       
w Opocznie otrzyma środki finansowe w wysokości 2.500 zł na pokrycie 
kosztów przejazdu grupy ok. 40 dzieci  na wypoczynek integracyjny do woj. 
lubelskiego. Towarzystwo Przyjaciół dzieci otrzyma wsparcie 6 tyś zł na pokrycie 
kosztów transportu wycieczek organizowanych w okresie wakacyjnym dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Opoczno. 
Zabezpieczono również środki finansowe na organizację w okresie wakacyjnym 
akcji „ Bezpieczne wakacje”, którą przeprowadzi Polski Komitet Pomocy 
Społecznej w Opocznie. Ze środków Kultury Fizycznej w okresie wakacyjnym 
będą organizowane imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.  Na 
obiektach sportowych ORLIK będą organizowane imprezy sportowe dla dzieci. 

       Rada Miejska informację na temat założeń wypoczynku letniego dla 
młodzieży w roku 2014 przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 13      Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – przedstawiła informację na temat 
funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 
Informacja stanowi załącznik nr  21  do protokołu.  
Prowadzący obrady poinformował, że komisje Rady informację przyjęły                    
do wiadomości. 

Kierownik OPS poinformowała, że OPS realizuje zadania pomocy społecznej 
mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 
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sytuacji życiowych. OPS realizuje zadania własne i zlecone gminie wynikające 
z ustawy o pomocy społecznej. Kryteria dochodowe  oraz kwoty świadczeń             
z pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej  - 542,00zł, 
dla osoby w rodzinie – 456,00zł, maksymalna wysokość zasiłku stałego                     
– 529,00zł, kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 250,00zł. 
Pomoc społeczna udziela wsparcia w formie świadczeń pieniężnych: zasiłek 
stały, zasiłek okresowy, celowy i niepieniężnych: praca socjalna, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, pomoc rzeczowa, poradnictwo 
specjalistyczne, schronienie, posiłek. W 2013r. z różnych form pomocy 
skorzystało 1146 rodzin. 
OPS prowadzi również stołówkę dla osób najuboższych, niepełnosprawnych, 
emerytów, rencistów oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 
które we własnym zakresie nie są w stanie przygotować gorących posiłków.            
W roku 2013 z tej formy pomocy skorzystało 190 osób. 
OPS zatrudnia 18 pracowników socjalnych, którzy pracują bezpośrednio                    
z osobami i rodzinami pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej. Świadczy 
usługi opiekuńcze przeznaczone dla osób samotnych, które z powodu wieku czy 
choroby wymagają pomocy. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej wprowadza powołanie asystenta rodziny. Od 2012r. OPS zatrudnia 
jednego asystenta rodziny. Do zadań asystenta rodziny należą między innymi: 
prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin, będących w trudnej sytuacji 
życiowej, udzielanie pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej, współpraca                
z jednostkami administracji rządowej i samorządowej. 
Rada Miejska informację na temat funkcjonowania Ośrodka Opieki 
Społecznej w Opocznie przyjęła do wiadomości. 
 
Obrady sesji prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Wojciechowski. 
 
Ad. pkt. 14         Podjęcie uchwał w sprawach: 
                         Zwolnień w podatku od nieruchomości.   
 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie:   zwolnień w podatku od nieruchomości.   
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.   
Wojciechowski Zdzisław – Przew. Rady Miej. – jeżeli przedsiębiorca wstawia 
nową maszynę na 5m2, czy będzie zwolniony z podatku od nieruchomości? 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – nie będzie zwolniony, 
tylko w przypadku nowego zakładu. 
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Bąk Barbara – Skarbnik – jeżeli w zakładzie jest wstawiona tylko nowa maszyna 
to nie ma zwolnienia od podatku. 
        Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 0, wstrz. – 3, podjęła uchwałę   
Nr XLI/406/14 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
 
       Udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 

Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 
Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.  
  
       Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę   
Nr XLI/407/14 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Powiatu Opoczyńskiego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23  do protokołu. 

Przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji            
w Opocznie.  
 

Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla 
Komendy Powiatowej Policji  w Opocznie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.  
     Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 1, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                   
Nr XLI/408/14 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komendy 
Powiatowej Policji  w Opocznie.  
Uchwała stanowi załącznik nr  24  do protokołu. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 
2014 – 2029. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisja Oświaty, Budżetowa             
i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, komisja Komunalna 
przyjęła do wiadomości, a komisja  Rodziny negatywnie zaopiniowała. 
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Główna Księgowa poinformowała, że nastąpiły zmiany  dotyczące zadań                   
w wydatkach majątkowych:  
-  wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Januszewicach i w Janowie 
Karwickim – przesunięto realizację zadania z roku 2015 na rok 2014. 
-  budowa przyłącza wodociągowego do Stanicy Harcerskiej w Miedznej 
Murowanej w roku 2014. 
-    budowa oświetlenia ulicznego Kliny – Świerczyna – planowana realizacja             
w latach 2014 – 2015. 
-   przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników zjazdów i nawierzchni 
jezdni – realizacja zadania 2014 – 2015. 
-   wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych – realizacja           
w latach 2014 – 2017. 
Figura Jadwiga – radna – mieszkańcy od lat proszą o modernizację ul. Staszica, 
budowę chodników na ul. A. Ludowej. 
Róg Ewa – radna – na posiedzeniu Komisji Komunalnej radna Jadwiga Figura 
zgłosiła wniosek, aby z Wieloletniej Prognozy Finansowej wykreślić kwotę na 
wykonanie przyłącza wodociągowego do Stanicy Harcerskiej w Miedznej,                  
a wprowadzić na rok 2014 kwotę na modernizację ul. Staszica i wykonanie 
chodnika na ul. Armii Ludowej. 
Rożenek Andrzej – radny – mieszkańcy mieli powiedziane, że po zakończeniu 
budowy obwodnicy Opoczna to zniszczone ulice będą wyremontowane. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – jestem przeciwny budowie wodociągu do 
Stanicy w Miedznej. Należy się zastanowić co dalej ze Stanicą zrobić bo gmina 
ciągle dokłada środki finansowe do Stanicy. 
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – ostatnio działalność ZHP reaktywuje 
się i Stanica jest potrzebna harcerzom do działalności. Obiektu nie należy 
niszczyć.  
Rożenek Andrzej – radny – teren nie należy do gminy Opoczno, a gmina 
planuje budowę wodociągu nie na swoim terenie. Jeżeli Rada zagłosuje za 
budową wodociągu do Stanicy to znaczy, że nie dba o własne społeczeństwo. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – jeżeli nie będzie wodociągu to ośrodek należy 
zamknąć. Nikt nie kupi  czy nie wydzierżawi ośrodka bez dostępu do wody 
pitnej. 
Firkowski Bartłomiej – radny – do Wodomistrzówki przyjeżdżają osoby 
wpływowe i to głównie dla nich potrzebna jest woda, a dopiero później dla 
Stanicy. Może należy wykorzystać te wpływowe osoby, aby przekazały środki 
finansowe np. na modernizację Zalewu w Opocznie. 
Musimy spłacać duże sumy kredytów i należy pomyśleć o własnych 
mieszkańcach. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – mam dystans do realizowanych przez gminę 
nie własnych zadań. Co do Stanicy Harcerskiej to Burmistrz ma rację. 
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Figura Jadwiga – radna – w ubiegłym roku było powiedziane, że wycofujemy 
środki finansowe przeznaczone na Stanicę i przeznaczamy na modernizację 
Zalewu w Opocznie. Gmina ba dużo własnych zadań, które nie zostały 
zrealizowane. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – jest wniosek Komisji Komunalnej, tylko należy 
doprecyzować jakie kwoty należy przeznaczyć na jakie zadania. 
Rożenek Andrzej – radny – wnioskuje, aby kwotę z budowy wodociągu do 
Stanicy w Miedznej przeznaczyć na modernizację ul. Staszica. 
Firkowski Bartłomiej – radny – na posiedzeniu Komisji Budżetowej radna 
Jadwiga Figura zgłosiła wniosek o modernizację ul. Staszica i budowę chodnika 
na ul. A. Ludowej. 
         Rada Miejska głosami: za – 3, przeciw – 12, wstrz. – 2, odrzuciła wniosek 
radnego Rożenka, aby środki finansowe z budowy wodociągu do Stanicy 
przeznaczyć na modernizację ul. Staszica. 
 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – należy wskazać konkretne kwoty na każdą 
inwestycję. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
     Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 4, wstrz. – 1, podjęła uchwałę               
Nr XLI/409/14 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2014 – 2029. 
Uchwała stanowi załącznik nr  25   do protokołu. 

            Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian                
w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje Oświaty, Budżetowa, 
Rolnictwa i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja 
Komunalna przyjęła do wiadomości. 
Komisja Komunalna przyjęła wniosek, aby Opoczno podzielić na Osiedla. 
Przewodniczący Rady Miejskiej pyta Panią prawnik, czy wniosek  Komisji 
Komunalnej, aby Opoczno podzielić na Osiedla Rada będzie głosować. 

Popińska Danuta stwierdziła, że wniosek komisji nie ma nic wspólnego                    
ze zmianami w budżecie gminy.  

     Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 2, wstrz. – 1, podjęła uchwałę               
Nr XLI/410/14 w sprawie: zmian w budżecie gminy Opoczno na 2014r. 
Uchwała stanowi załącznik nr  26  do protokołu. 
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Wołąkiewicz Grzegorz – radny – na budowę dróg na wsiach i na oświetlenie 
brakuje środków finansowych. Jeżeli będą pieniądze z przetargów to prosi, aby 
je przeznaczyć na budowę dróg wiejskich. 

Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 
 

Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości hipoteką. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje Oświaty, Komunalna, 
Rolnictwa i Rodziny projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie, a Komisja 
Budżetowa przyjęła do wiadomości. 

    Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę              
Nr XLI/411/14 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
hipoteką. 
Uchwała stanowi załącznik nr  27  do protokołu. 

       Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny. 

Lasota Jacenty – nacz. Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa  
Sobawiny. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.  
  
Klimek Janusz – radny – popiera projekt uchwały, gdyż mogą powstać nowe 
miejsca pracy.  

    Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę              
Nr XLI/412/14 w sprawie:   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28  do protokołu. 

Opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie 
podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze. 

 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie podziału 
Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje Oświaty, Komunalna  
i Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja Rolnictwa               
i Rodziny przyjęły do wiadomości. 
          Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę 
Nr XLI/413/14 w sprawie:  opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu                     
w Opocznie w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze. 
Uchwała stanowi załącznik nr 29  do protokołu. 

Rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bolarczyk. 
 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały                 
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bolarczyk. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje Oświaty, Komunalna,   
Rolnictwa i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja              
Budżetowa przyjęła do wiadomości. 
        Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                 
Nr XLI/414/14 w sprawie:  rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bolarczyk. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30  do protokołu. 

Uchylająca uchwałę Nr XL/405/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
21 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Syguta            
z dnia 28 lutego 2014r. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
uchylająca uchwałę Nr XL/405/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 
2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego 
2014r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje Oświaty, Komunalna,   
Rolnictwa i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja              
Budżetowa przyjęła do wiadomości. 
       Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                 
Nr XLI/415/14 w sprawie:  uchylająca uchwałę Nr XL/405/2014 Rady Miejskiej 
w Opocznie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 
Łukasza Syguta  z dnia 28 lutego 2014r. 
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Rozpatrzenia skarg Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego, 18 marca      
i 2 maja 2014r. 
 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia skarg Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego, 18 marca  i 2 maja 
2014r.      
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 Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje Oświaty, Komunalna,   
Rolnictwa i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja              
Budżetowa przyjęła do wiadomości 

Firkowski Bartłomiej – radny – pisma Pana Syguta są skierowane do Rady 
Miejskiej i powinna je rozpatrzyć Komisja Rewizyjna. Wnioskuje, jeśli skargi są 
skierowane do Rady to Komisja Rewizyjna  powinna rozpatrzyć lub powołać 
eksperta do rozpatrzenia. 
Rożenek Andrzej – radny – radny Firkowski ma rację, bo radni otrzymują opinię 
opracowana przez Urząd i nad nią głosują. Temat ten był już poruszany 
wielokrotnie.  
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – w przypadku skarg to projekt uchwały 
pochodzi od Przewodniczącego Rady i jest przedkładany radnym na komisjach. 
Rada może zlecić zbadanie skargi Komisji Rewizyjnej i mogą to zrobić eksperci. 

        Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę       
Nr XLI/416/14 w sprawie:  rozpatrzenia skarg Pana Łukasza Syguta z dnia            
28 lutego, 18 marca  i 2 maja 2014r. 
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Rozpatrzenia wniosków Janiny Podlewskiej i Kazimierza Podlewskiego  
z dnia  21 marca 2014r. i 28 lutego 2014r. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia wniosków Janiny Podlewskiej i Kazimierza Podlewskiego  z dnia   
21 marca 2014r. i 28 lutego 2014r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje Oświaty, Komunalna,   
Rolnictwa i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja              
Budżetowa przyjęła do wiadomości 

Rożenek Andrzej – radny – w skardze jest pokazanych wiele zarzutów, czy nie 
można wystąpić na drogę sądową bo ciągle zajmujemy się tym tematem. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz –  z punktu widzenia prawnego to Rada 
będzie się zajmować skargami czy wnioskami dopóki będą wpływać. 

     Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 0, wstrz. – 2, podjęła uchwałę       
Nr XLI/417/14 w sprawie:  rozpatrzenia wniosków Janiny Podlewskiej                    
i Kazimierza Podlewskiego z dnia 21 marca 2014r. i 28 lutego 2014r. 
Uchwała stanowi załącznik nr 33  do protokołu. 

     Rozpatrzenia skarg Pani Janiny Podlewskiej i Pana Kazimierza 
Podlewskiego    z dnia 28 marca i 28 kwietnia 2014r. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie:     
rozpatrzenia skarg Pani Janiny Podlewskiej i Pana Kazimierza Podlewskiego               
z dnia 28 marca i 28 kwietnia 2014r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje nie rozpatrywały tego 
projektu uchwały. 

       Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 1, podjęła uchwałę       
Nr XLI/417/14 w sprawie:  rozpatrzenia skarg Pani Janiny Podlewskiej                    
i Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 28 marca 2014r. i 28 kwietnia 2014r. 
Uchwała stanowi załącznik nr 34  do protokołu. 

Ad. pkt.15.              Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 
podziękował obecnym za udział i zamknął XLI sesję Rady VI kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „ Zamykam czterdziestą pierwszą sesję Rady  
Miejskiej w Opocznie”. 

        Radni otrzymali do wiadomości pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
Nr PNK-IV.1411.62.2014 z dnia 9 kwietnia 2014r.a dotyczące skargi Pani 
Małgorzaty Bolarczyk.   Skargi Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego 2014r.                   
( 4860), z dnia 18 marca 2014r. skierowane do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.,   z dnia 2 maja 2014r. (8747).                      
Wnioski Pani Janiny Podlewskiej  i Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia                   
21 marca 2014r. (996),  z dnia 28 lutego 2014r.,  skargi P. Podlewskich z dnia               
28 marca 2014r.(973/2),   z dnia 28 kwietnia 2014r. (973/5).   

                            Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia 15.30 

                               Protokół wyłożony do wglądu od dnia 2 czerwca 2014r.  

 

                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej         

                                                                                   w Opocznie                                           

                                                                         Zdzisław Wojciechowski                              

 

Protokołowały:                                             Sekretarz obrad: 

Marta Gonsiewska                                        Janina Pęczek 

Bogumiła Kędziora                                 
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