Protokół Nr XXIV/12
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie
w dniu 9 listopada 2012r.
Ad.pkt.1
Otwarcie obrad.
Dwudziestą czwartą sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wijata wypowiadając formułę:
„Otwieram dwudziestą czwarta 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.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że listę obecności podpisało 21
radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powitał zaproszonych gości.
Ad.pkt.2.
Wybór sekretarza obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wijata na sekretarza obrad
zaproponował radnego Wiesława Wołkiewicza, który wyraził na to zgodę.
Rada Miejska głosami: za-20, przeciw- 0, wstrz.-1 wybrała radnego Wiesława
Wołkiewicza na sekretarza obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
Ad.pkt.3
Przedłożenie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został
doręczony wraz z zaproszeniem na sesję
Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata zapytał, czy są propozycje zmian do
porządku obrad.
Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna - Proszę o zdjęcie z porządku obrad
punktu 9ł uchwały w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi
nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców.
Proszę o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9p uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXI/180/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 7 sierpnia
2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015.
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Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata poddał pod głosowanie wniosek
Burmistrza Opoczna Jana Wieruszewskiego o zdjęcie z porządku obrad punktu
9ł uchwały w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość
zamieszkałą przez mieszkańców.
Głosami za - 20, przeciw - 1, wstrz.- 0 wniosek Burmistrza Opoczna Jana
Wieruszewskiego uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Jerzy Wijata poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza
Opoczna Jana Wieruszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie
9p uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/180/12 Rady Miejskiej
w Opocznie z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2013-2015.
Głosami za - 20, przeciw - 1, wstrz.- 0 wniosek Burmistrza Opoczna Jana
Wieruszewskiego uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedłożenie porządku obrad.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
a) podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.
b) podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie.
5. Przyjęcie Protokołu z obrad XXIII sesji VI kadencji.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
8. Stan sanitarno – weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2013 rok oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2013
rok.
b) Programu
współpracy Gminy Opoczno
z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2013.
c) Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy
Opoczno na lata 2013 – 2015.
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Kolonia
Libiszów.
e) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
obszarze Gminy Opoczno w roku 2013.
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
g) określenia
wysokości
stawek
podatkowych
od
środków
transportowych.
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h) zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16
listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji
i deklaracji podatkowych.
i) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opoczno.
j) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
k) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik.
l) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
ł) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
m) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
n) rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
o) podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
p) zmiany Uchwały Nr XXI/180/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 7
sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2013-2015.
r) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2012
– 2020.
s) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Ad.pkt.4
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. Podjęcie
uchwały w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Jerzy Wijata poprosił
o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Opocznie.
Marek Sijer- radny- Zgłaszam Dariusza Kosno.
Dariusz Kosno –radny – Wyraził zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata zaproponował aby komisja była
w trzyosobowym składzie.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata poddał wniosek pod głosowanie.
Głosami za - 19, przeciw - 1, wstrz.- 1 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie Jerzego Wijaty uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
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Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata poprosił o zgłoszenie kandydatów do
komisji skrutacyjnej.
Alicja Szczepaniak- radna- Zgłaszam Mieczysława Wojciechowskiego.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Wyraził zgodę.
Wiesław Wołkiewicz – radny- Zgłaszam Andrzeja Rożenka
Andrzej Rożenek – radny- Wyraził zgodę.
Zdzisław Wojciechowski- radny- Zgłaszam Jarosława Jurowskiego.
Jarosław Jurowski – radny – Wyraził zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata wobec braku zgłaszania dalszych
kandydatur poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji skrutacyjnej.
Rada Miejska głosami za - 21,przeciw – 0, wstrz. - 0 podjęła Uchwałę nr
XXIV/201/12 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania nad powołaniem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata ogłosił 15 minut przerwy, aby Komisja
Skrutacyjna przygotowała karty oraz miejsce do głosowania.
Po przerwie.
Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata przekazał głos Przewodniczącemu
Komisji Skrutacyjnej Andrzejowi Rożenkowi.
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej -przedstawił
regulamin głosowania.
Andrzej Rożenek- Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Przechodzimy do
głosowania.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Gminy- Na karcie do głosowania jest
błąd, brak kratki na głos przeciwny i wstrzymujący.
Andrzej Rożenek- Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Proszę o 15
minut przerwy na poprawę karty do głosowania.
Po przerwie.
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej -przedstawił
regulamin głosowania.
Głosowanie trwa.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna liczyła głosy jawnie , na
stoliku obok radnych.
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej- przedstawił
wyniki głosowania w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Opocznie.
Protokół z kartami do głosowania oraz regulamin głosowania stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
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Rada Miejska głosami za - 11,przeciw – 9, wstrz. - 0 podjęła Uchwałę nr
XXIV/202/12 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata zaprosił Wiceprzewodniczącego
Dariusza Kosno do stołu prezydialnego i ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Dariusz Kosno- Wiceprzewodniczący Rady- Nie dziękuję za ten wybór, czeka
na mnie ciężka praca. Nie zgłaszałem się, ale przyjmuję ten wybór w sytuacji
kiedy widzę że jest taka potrzeba.
Wnoszę o wprowadzenie po punkcie 4 proponuję wprowadzenie punktu 5
wyboru trzeciego Wiceprzewodniczącego Rady, z podpunktem wyboru komisji
skrutacyjnej i wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Mam pytanie do Radcy
Prawnego, czy nie ma przeszkód prawnych?
Danuta Popińska - Radca Prawny- Ustawa o samorządzie gminnym
przewiduje od jednego do trzech wiceprzewodniczących, nie widzę przeszkód
prawnych.
Janusz Klimek – radny – Stawiam wniosek aby zmienić statut gminy
i powołać dziewiętnastu wiceprzewodniczących.
Dariusz Kosno- Wiceprzewodniczący Rady- Wniosek Janusza Klimka jest
niezgodny z ustawą.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata poddał pod głosowanie wniosek
Dariusza Kosno o wprowadzenie po punkcie 4 punktu 5 wyboru trzeciego
Wiceprzewodniczącego Rady, z podpunktem wyboru komisji skrutacyjnej
i wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Głosami za - 11, przeciw - 10, wstrz.- 0 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie Dariusza Kosno uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Ad. pkt.5
Wybór trzeciego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Jerzy Wijata - Wiceprzewodniczący Rady- poprosił o podawanie kandydatur.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady - zgłaszam kandydaturę
Andrzeja Rożenka.
Andrzej Rożenek- radny- wyrażam zgodę.
Alicja Szczepaniak- radna- zgłaszam
kandydaturę Mieczysława
Wojciechowskiego.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Nie wyrażam zgody.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady – wycofuję swój wniosek, bo
myślałem że to było komisji skrutacyjnej.
Jerzy Wijata- Wiceprzewodniczący Rady- Wobec zaistniałej pomyłki w
zgłaszaniu kandydatur, otwieram punkt wybór trzeciego Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej. Proszę o zgłoszenie kandydatur.
Andrzej Rożenek- radny- zgłaszam kandydaturę Wiesława Wołkiewicza.
Wiesław Wołkiewicz – radny- wyrażam zgodę.
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Jerzy Wijata- Wiceprzewodniczący Rady- poprosił o podawanie kandydatur
do składu komisji skrutacyjnej.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady - zgłaszam kandydaturę
Andrzeja Rożenka.
Andrzej Rożenek- radny- wyrażam zgodę.
Jerzy Wijata- Wiceprzewodniczący Rady- Proponuję aby komisja dalej była
w trzyosobowym składzie.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata poddał wniosek pod głosowanie.
Głosami za - 19, przeciw - 1, wstrz.- 1 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie Jerzego Wijaty uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Marek Sijer- radny – Zgłaszam Mieczysława wojciechowskiego.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Wyrażam zgodę.
Zdzisław Wojciechowski- radny- Zgłaszam Jarosława Jurowskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata wobec braku zgłaszania dalszych
kandydatur poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji skrutacyjnej.
Rada Miejska głosami za - 21,przeciw – 0, wstrz. - 0 podjęła Uchwałę nr
XXIV/203/12 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania nad powołaniem trzeciego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata ogłosił 10 minut przerwy, aby Komisja
Skrutacyjna przygotowała karty oraz miejsce do głosowania.
Po przerwie.
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej -przedstawił
regulamin głosowania.
Głosowanie trwa.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna liczyła głosy jawnie , na
stoliku obok radnych.
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej- przedstawił
wyniki głosowania w sprawie: wyboru trzeciego Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie.
Protokół z kartami do głosowania oraz regulamin głosowania stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Rada Miejska głosami za - 11,przeciw – 10, wstrz. - 0 podjęła Uchwałę nr
XXIV/204/12 w sprawie wyboru trzeciego Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady- Serdecznie dziękuje, dalej
będę służył jak najlepiej.
Bartłomiej Firkowski- radny- Klub Radnych Prawicy prosi o wprowadzenie
do porządku obrad w punkcie 6 odwołanie Przewodniczących Komisji stałych
Rady Miejskiej w Opocznie:
a) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług,
b) Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania
Prawa,
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c) Komisji Zdrowia, opieki Społecznej, Oświaty, Kultury,
d) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu,
e) Komisji ds. Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
Proszę o wprowadzenie punktu 7 - odwołanie Jerzego Wijaty z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady.
Jerzy Wijata- Wiceprzewodniczący Rady- Proszę o przedłożenie wniosku na
piśmie ze względu na dłuższą treść, czy Wiesław Wołkiewicz
Wiceprzewodniczący Rady może dalej być sekretarzem obrad?
Danuta
Popińska
Radca
PrawnyWiesław
Wołkiewicz
Wiceprzewodniczący Rady może dalej być sekretarzem obrad, nie ma przeszkód
prawnych.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady – Wnoszę aby Pan Wiesław
Wołkiewicz Wiceprzewodniczący Rady dalej pełnił funkcje sekretarza
dzisiejszych obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata poddał wniosek pod głosowanie.
Głosami za - 15, przeciw - 0, wstrz.- 0 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie Dariusza Kosno uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Bartłomiej Firkowski- radnyPan przewodniczący prosi na piśmie,
przeczytam jeszcze raz wolniej aby sekretarz obrad mógł zapisać - Klub
Radnych Prawicy prosi o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6
odwołanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie:
a) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług,
b) Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania
Prawa,
c) Komisji Zdrowia, opieki Społecznej, Oświaty, Kultury,
d) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu,
e) Komisji ds. Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
Proszę o wprowadzenie punktu 7 - odwołanie Jerzego Wijaty z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady.
Jerzy Wijata- Wiceprzewodniczący Rady- Otwieram dyskusję.
Janusz Klimek- radny- Proszę o przesuniecie tych punktów na koniec, po
podjęciu uchwał, a wyborami zajmijmy się później.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady – Przegłosowanie punktu
szóstego będzie trwało krótko.
Jerzy Wijata - Wiceprzewodniczący Rady - Proszę o przesunięcie tych
punktów na koniec.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady – Na razie nie są wprowadzone
do porządku, nie można ich przesunąć w tym momencie.
Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna - Proszę Państwa po odwołaniu
przewodniczących komisji nie będzie miał kto przedstawić stanowisk komisji
do poszczególnych projektów uchwał.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata poddał pod głosowanie wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6 odwołanie Przewodniczących
Komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie:
a) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług,
b) Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania
Prawa,
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c) Komisji Zdrowia, opieki Społecznej, Oświaty, Kultury,
d) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu,
e) Komisji ds. Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
Głosami za - 11, przeciw - 10, wstrz.- 0 wniosek Klubu Radnych Prawicy
uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata poddał pod głosowanie wniosek
o wprowadzenie punktu 7
- odwołanie Jerzego Wijaty z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady.
Głosami za - 11, przeciw - 10, wstrz.- 0 Klubu Radnych Prawicy uzyskał
akceptację Rady Miejskiej.
Ad.pkt.6.
Odwołanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
Janusz Klimek- radny- wnioskuję o 10 minut przerwy.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Jerzy Wijata - Wiceprzewodniczący Rady – Chciałem Państwu podziękować
za współpracę, funkcję z wyboru to się tylko pełni. Wniosek złożony przez
Klub Radnych Prawicy stwierdza, że nie nadaje się do tej funkcji, Rezygnuję
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady – W związku z oświadczeniem
Jerzego Wijaty proszę o wprowadzenie do porządku obrad punktu 6 przyjęcie
rezygnacji Jerzego Wijaty z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Opocznie.
Otwieram dyskusję.
Wobec braku dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno poddał pod
głosowanie wniosek o zmianę punktu 6 - przyjęcie rezygnacji Jerzego Wijaty
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Głosami za -11, przeciw - 8, wstrz.- 1wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie Dariusza Kosno uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Janusz Klimek- radny- wnoszę o przełożenie punktu 6 na koniec po
uchwałach.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno poddał pod głosowanie wniosek
radnego Janusza Klimka o przełożenie punktu 6 na koniec po uchwałach.
Głosami za -10, przeciw – 10, wstrz.- 0 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie Janusza Klimka nie uzyskał akceptacji Rady Miejskiej.
Ad.pkt.6.
Przyjęcie rezygnacji Jerzego Wijaty z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie.
Rada Miejska głosami za - 11,przeciw – 9, wstrz. - 1 podjęła Uchwałę nr
XXIV/205/12 w sprawie rezygnacji Jerzego Wijaty z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Proszę o skreślenie z porządku
obrad punktu o odwołaniu Jerzego Wijaty z funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Opocznie.
Otwieram dyskusję.
Wobec braku dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno poddał pod
głosowanie wniosek o skreślenie z porządku obrad punktu o odwołaniu Jerzego
Wijaty z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Głosami za -11, przeciw - 0, wstrz.- 0 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie Dariusza Kosno uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Ad.pkt.7.
Odwołanie Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Otwieram dyskusję.
Wobec braku dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno poddał pod
głosowanie wniosek o odwołanie Przewodniczących Komisji stałych Rady
Miejskiej w Opocznie:
a) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług,
b) Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania
Prawa,
c) Komisji Zdrowia, opieki Społecznej, Oświaty, Kultury,
d) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu,
e) Komisji ds. Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
Danuta Popińska- Radca Prawny- Głosujemy oddzielnie nad odwołaniem
każdej osoby.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Głosowanie przyjęte było
blokiem, jedną uchwałą, to odwołanie też powinno być jedna uchwałą.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Glosowania zostały zapisane w
jednej uchwale.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Będziemy głosować osobno,
jak to będzie zapisane w uchwale?
Danuta Popińska- Radca Prawny- Osoby odwołanej nie będzie zapisanej w
uchwale.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Nad każdą osobą głosujemy
oddzielnie.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno poddał pod głosowanie wniosek o
odwołanie Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu
i Usług Pani Jadwigi Figury.
Głosami za -11, przeciw - 7, wstrz.- 0 wniosek uzyskał akceptację Rady
Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno poddał pod głosowanie wniosek o
odwołanie Przewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa Pani Ewy Róg.
Głosami za -11, przeciw - 6, wstrz.- 0 wniosek uzyskał akceptację Rady
Miejskiej.
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Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno poddał pod głosowanie wniosek o
odwołanie Przewodniczącej Komisji Zdrowia, opieki Społecznej, Oświaty,
Kultury Pani Barbary Wacławiak.
Głosami za -11, przeciw - 6, wstrz.- 0 wniosek uzyskał akceptację Rady
Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno poddał pod głosowanie wniosek o
odwołanie Przewodniczącej Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i
Spraw Samorządu Pani Janiny Pęczek.
Głosami za -11, przeciw - 7, wstrz.- 0 wniosek uzyskał akceptację Rady
Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno poddał pod głosowanie wniosek o
odwołanie Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Młodzieży i Kultury
Fizycznej Pana Jarosława Jurowskiego.,
Głosami za -11, przeciw - 6, wstrz.- 0 wniosek uzyskał akceptację Rady
Miejskiej.
Rada Miejska głosami podjęła Uchwałę nr XXIV/206/12 w sprawie
odwołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Zostaliśmy zawiadomieni
o wszczęciu postępowania w celu kontroli legalności uchwały Nr XX/192/2012
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 października 2012r. w sprawie odwołania
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. Czy równocześnie z tym
zawiadomieniem zostało zawieszone wykonanie tej uchwały?
Danuta Popińska- Radca Prawny- Wojewoda ma 30 dni na sprawdzenie
legalności uchwał, uchwały zostały wysłane do Wojewody 15 października,
a wiec termin upływa 15 listopada, a to jest dopiero wszczęcie postępowania,
powinno być rozstrzygnięcie. Zgodnie z naszym zapisem wybór
przewodniczącego powinien być na następnej sesji, nic nie szkodzi na
przeszkodzie aby ta sesja była po 15 listopada.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Wojewoda mógł zawiesić tę
uchwałę?
Andrzej Rożenek - radny- Co było powodem zwołania tej sesji dzisiaj, a nie
za tydzień, powinniśmy wybrać na tej sesji przewodniczącego.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Dla nas ten termin sesji jest ważny
z powodu projektu Budzetu, uchwały dotyczące podatku powinny być przed
projektem budżetu.
Andrzej Rożenek - radny- Jestem w połowie usatysfakcjonowany tą
odpowiedzią.
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Gminy - Wszczęcie postępowania nie
wpłynęło na zawieszenie tej uchwały.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Wnoszę o rozszerzenie
porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 8 wyboru Przewodniczącego Rady
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Miejskiej w Opocznie z podpunktami a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) wybór Przewodniczącego rady miejskiej w Opocznie.
Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Gminy – Mam wątpliwości co do
podpisu uchwał, w przypadku wyboru przewodniczącego , a rozstrzygnięciem
od wojewody, lepiej dyby przewodniczący nie prowadził obrad.
Jan Wieruszewski – Burmistrz OpocznaPraktycznie byłoby żeby po
uchwaleniu uchwał wybrać Przewodniczącego Rady.
Danuta Popińska- Radca Prawny- Jeżeli Wojewoda uchyli uchwałę
o odwołaniu Przewodniczącego Rady, to uchwały z 5 października będą
nieważne i dzisiejsze też.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno poddał pod głosowanie wniosek
o rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 8 wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie z podpunktami a) powołanie
komisji skrutacyjnej, b) wybór Przewodniczącego rady miejskiej w Opocznie.
Głosami za -11, przeciw - 0, wstrz.- 0 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Dariusza Kosno uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Ad. pkt. 8.
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) wybór Przewodniczącego rady miejskiej w Opocznie.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Proszę o zgłaszanie kandydatur
na Przewodniczącego Rady miejskiej w Opocznie.
Andrzej Rożenek - radny- zgłaszam kandydaturę Bartłomieja Firkowskiego.
Bartłomiej Firkowski- radny- wyrażam zgodę.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Wobec braku dalszych
zgłoszeń, zamykam listę kandydatur, stwierdzam że kandydatem na
Przewodniczącego Rady jest Bartłomiej Firkowski.
Proponuję aby komisja skrutacyjna była w trzyosobowym składzie.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno poddał wniosek pod głosowanie.
Głosami za - 12, przeciw - 0, wstrz.- 1 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Opocznie Dariusza Kosno uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Proszę o zgłaszanie kandydatur
do komisji skrutacyjnej.
Marek Sijer - radny- Zgłaszam Mieczysława Wojciechowskiego.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Wyraził zgodę.
Wiesław Wołkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady- Zgłaszam Andrzeja
Rożenka.
Andrzej Rożenek – radny – Wyraził zgodę.
Józef Dąbrowski-radny- Zgłaszam Jarosława Jurowskiego.
Jarosław Jurowski- radny- Nie wyrażam zgody.
Józef Dąbrowski-radny- Zgłaszam Andrzeja Kacprzaka.
Andrzej Kacprzak- radny- Wyraził zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno wobec braku zgłaszania dalszych
kandydatur poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji skrutacyjnej.
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Rada Miejska głosami za - 16,przeciw – 0, wstrz. - 0 podjęła Uchwałę nr
XXIV/207/12 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno ogłosił 10 minut przerwy, aby
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty oraz miejsce do głosowania.
Po przerwie.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Powitał Przewodniczącego
Rady Powiatu Marka Ksytę.
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej -przedstawił
regulamin głosowania.
Głosowanie trwa.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna liczyła głosy jawnie , na
stoliku obok radnych.
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej- przedstawił
wyniki głosowania w sprawie: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Protokół z kartami do głosowania oraz regulamin głosowania stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Rada Miejska głosami za - 11, przeciw – 7, wstrz. - 0 podjęła Uchwałę nr
XXIV/208/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej – Dziękuję za
wybór w tak trudnych okolicznościach. Spojrzenie na budżet niepokoiło nas,
dlatego tak heroiczne działania dziś nastąpiły. Serdecznie zapraszam do
współpracy Pana Burmistrza. Musimy podjąć trudną decyzję, zrezygnować
z kilku inwestycji. Proszę o zrozumienie dzisiejszego działania i przepraszam
zaproszonych gości, że musza tak długo czekać. Dla dobra gminy przekazuję
dalsze prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Dariuszowi Kosno.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Zamykam punkt ósmy.
Ad.pkt.9.
Przyjęcie Protokołu z obrad XXIII sesji VI kadencji.
Janusz Klimek - radny- Czy w sytuacji, kiedy jest obecny Przewodniczący
obrady prowadzić może prowadzić Wiceprzewodniczący? Proszę o wyjaśnienie.
Danuta Popińska- Radca Prawny- O tym jak maja być prowadzone obrady
sesji mówi art.19 ustawy o samorządzie gminnym, Przewodniczący ma prawo
wskazać osobę do prowadzenia obrad.
Andrzej Rożenek - radny- Nie zostało odnotowane w protokole przekazanie
prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Jerzemu Wijacie.
Protokół został sprawdzony przez Wiceprzewodniczącego Dariusza Kosno,
który stwierdził że w protokole na str. 15 odnotowano przekazanie prowadzenia
obrad Wiceprzewodniczącemu Jerzemu Wijacie.
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Andrzej Rożenek - radny- Przepraszam, nie mam więcej uwag.
Wobec braku dalszych uwag Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz
Kosno poddał punkt 9 pod głosowanie.
Rada Miejska głosami za – 18, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół z obrad
XXIII sesji VI kadencji.
Ad.pkt.10.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna - odczytał sprawozdanie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Janusz Klimek - radny- Mamy trudna sytuacje z zaległym podatkiem firmy
OPTEX, co my jako rada możemy zrobić, aby rozwiązać ten problem?
Józef Dąbrowski- radny- Przydzielono mieszkania trzem rodzinom, jakie to
były rodziny?
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna - Realizujemy zamianę mieszkań,
w przypadku tych którzy płacą, idą do lepszych warunków mieszkaniowych.
Mieszkania przydzielane są dla rodzin, które zapisane są na liście osób
oczekujących, warunki lokalowe musza odpowiadać liczbie osób w danej
rodzinie.
Jeśli zaś chodzi o OPTEX, odbyłem kolejne spotkanie z Prezesem tej firmy, ma
pretensje że PGK wysłał komornika do firmy, na dzień dzisiejszy gmina złożyła
wniosek o wpis do hipoteki. Firma zobowiązała się spłacić część zadłużenia do
końca tego roku.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Jak wygląda procedura wobec osób
oczekujących na przydział mieszkania, niektóre osoby były 47 w kolejce, a
teraz są 109. Czy osoby które w bloku nie płaciły czynszu 350zł, będzie stać na
zapłacenie czynszu 480zł w hotelu przy ulicy Przemysłowej.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Gdyby te osoby płaciły nie
doszłoby do eksmisji, zadłużenie niektórych osób sięga do 30 tysięcy złotych.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Nie byli w stanie zapłacić 350 zł. a teraz
zapłacą 480zł, dziwne że tyle płacą.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Jeżeli osoba ta mieszkała we
wspólnocie mieszkaniowej i nie płaciła czynszu to obciążała innych lokatorów,
po przeprowadzeniu eksmisji trafiła do gorszych warunków do hotelu na ulicę
Przemysłową. Kiedy rodzina ma wskazanie lokalu, zaczyna spłacać zadłużenie,
niektóre osoby to motywuje.
Janusz Klimek - radny- Temat firmy OPTEX jest trudny, zadłużenie rośnie,
pozostali muszą płacić. My jako Rada powinniśmy nakreślić jakieś kierunki,
musimy myśleć nad przychodami w budżecie. Nie czekajmy na to co zrobi
Burmistrz, zadłużenie rośnie i dalej będzie rosło. Powinniśmy podjąć inicjatywę
i zmierzyć się z tym problemem.
Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej- Dlatego to nas
niepokoiło, kierunek działania, niefrasobliwość.
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Barbara Wacławiak- radna- Mieszkań socjalnych nie mamy, ostatnio jedna
z gmin dokwaterowała część osób do mieszkań już zamieszkałych, może to by
było dobre rozwiązanie.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Czy wpis do hipoteki daje nam
jakieś zabezpieczenie?
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Musimy się zastanowić, czy na ten
moment warto przejąć tę nieruchomość, hipoteka została wpisana na tą część,
która miała przejąć gmina za zadłużenie, niech komornik ściąga zadłużenie.
W sytuacji kiedy firma podpisuje kontrakty musimy dać jej szansę, firma ma
powiązania z innymi przedsiębiorstwami. Na dzień dzisiejszy monitorujemy co
firma robi, w jakim stopniu będzie regulowała zaległości.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Powinniśmy dążyć do tego aby
rozwiązać ten problem.
Janusz Klimek – radny- Trzymam za słowo Przewodniczącego Rady
Bartłomieja Firkowskiego, aby podjął inicjatywę w tym temacie. Zadłużenie
rośnie, a firma nie ma woli tego spłacać.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Proszę Pana powinniśmy podjąć
inicjatywę , dobrze aby zajęła się też tym komisja budżetowa.
Janusz Klimek – radny- Rada w jakiejkolwiek formie podejmuje działania.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Proszę o postawienie
konkretnego wniosku.
Janusz Klimek – radny- Wiem, że się Panu śpieszy….
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Kończymy sprawę wnioskiem.
Janusz Klimek – radny-Apeluję do Prezydium Rady aby podjąć debatę w tym
temacie.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Czy zakup nieruchomości
w Antoniowie był konieczny, zakup pod świetlicę wiejską? Musimy powiedzieć
klubom sportowym, że nie ma pieniędzy, a są na zakup gruntów pod świetlicę?
Na poprzedniej sesji Klub Radnych prawicy wystąpił z apelem w sprawie
zmniejszenia kosztów Kierownictwa Urzędu Miejskiego gminy Opoczno. Czy
coś Pan postanowił?
Rafał Kądziela- radny- Byłem przeciwny żeby przeznaczyć budżet na budowę
następnej świetlicy. Ja nie widzę zamysłu jeśli chodzi o promocje naszego
folkloru. Jestem za tym aby kupić działkę na budowę skansenu a nie świetlicy.
Z tego co widzę świetlica w Kraśnicy zamienia nam się zamienia nam się
w dom weselny. Z jednej strony dowiaduję się, że pieniądze są a z drugiej strony
dowiaduje się że muszę zawiesić działalność orkiestry miejskiej. Za chwilę jadę
na koncert reprezentować nasze miasto, jest mi przykro że nie ma pieniędzy.
Janusz Klimek – radny- Panie Rafale powinniśmy spojrzeć na dokument
dotyczący promocji i kultury Powiatu Opoczyńskiego, który gruntownie
reguluje rozwój kultury w naszym powiecie, wtedy możemy decydować czy
świetlica ma być czy nie.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Jeśli chodzi o zakup terenu pod
budowę świetlicy w Antoniowie, to zadecydowali o tym mieszkańcy
i przeznaczyli na to fundusz sołecki, jeżeli cena byłaby wyższa to Rada
decydowałaby o tym. Proponowałem mieszkańcom starą świetlicę w Kraśnicy,
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ale mieszkańcy nie zgodzili się. Na razie zakupili teren, możliwości budowy
świetlicy nie ma w tej chwili, można tą działkę wykorzystać w przyszłości.
Jeżeli zaś chodzi o apel w sprawie zmniejszenia kosztów utrzymania
kierownictwa Urzędu Miejskiego gminy Opoczno, to drugi Wiceburmistrz pełni
jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Promocji i Kultury, zmniejszyła się
również liczba pracowników w urzędzie.
Józef Dąbrowski- radny- Działkę dla mieszkańców Libiszowa Kolonii należy
kupić, daje to jakieś rozwiązanie dla gminy, nie jest powiedziane że będzie zaraz
budowana świetlica, daleka droga do budowy, a działka zostanie dla wsi.
Jan Stępień – radny- Apeluje do Pana Przewodniczącego aby gonić tematy.
Odnośnie pewnych inwestycji, jak ludzie mają zrozumieć, że w jednej
miejscowości mają „Pałac Kultury”, a drugiej nic. Niektóre miejscowości są
dopieszczone, a niektóre nie maja nic. Pan Burmistrz powinien pomyśleć o całej
gminie , a nie wybiórczo.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Żeby nie przeciągać, dobrze
poświęcić trochę czasu i rozważyć argumenty za i przeciw.
Ewa Róg- radna- Wybiórczo to było jak Pan Burmistrz zaproponował dopłacić
do drogi powiatowej do Sitowej, a też pieniędzy wtedy nie było.
Rada Miejska sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej przyjęła
do wiadomości.
Ad.pkt.11.
Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Poinformował, że informacja
z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa omawiana była na
posiedzeniach komisji i komisje przyjęły do wiadomości powyższą informację.
Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
Janina Pęczek- radna- Ten punkt powinien być zaakcentowany na sesji,
szeroko omawiany był na komisji rolnictwa. Serdecznie dziękuję
przedstawicielom samorządu rolniczego i jednostkom obsługi rolnictwa,
Dyrektorowi Sanepidu i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.
Rada Miejska informację z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi
rolnictwa przyjęła do wiadomości.
Ad.pkt.12
Stan sanitarno – weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.
Dariusz Kosno – Wiceprzewodniczący Rady- Poinformował, że informacja
o stanie sanitarno – weterynaryjnym w rolnictwie na terenie gminy omawiana
była na posiedzeniach komisji i komisje przyjęły do wiadomości powyższą
informację.
Informacja o stanie sanitarno – weterynaryjnym w rolnictwie na terenie gminy
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Rada Miejska informację o stanie sanitarno – weterynaryjnym w rolnictwie
na terenie gminy przyjęła do wiadomości.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kosno ogłosił 20 minut przerwy.
Po przerwie.
15

Ad.pkt.13
Podjęcie uchwał w sprawach:
 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2013 rok oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na
2013 rok.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady i komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXIV / 209 /12 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2013 rok oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2013 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2013.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady i komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 1, podjęła Uchwałę
Nr XXIV / 210 /12 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2013.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy
Opoczno na lata 2013 – 2015.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady i komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Klimek Janusz – radny – należy poszerzyć zakres funkcjonowania Dziennego
Domu Samopomocy i dlatego chcemy zaadoptować większą część dolnego
Kościoła. Jest tylko problem bo Urząd Wojewódzki nie wyraża zgody.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 211 /12 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy
Opoczno na lata 2013 – 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
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 Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr.
Kolonia Libiszów.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady. Komisja Budżetowa i
Rolnictwa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, Komisja Oświaty i
Komunalna przyjęły do wiadomości, a Komisja Rodziny negatywnie
zaopiniowała.
Wacławiak Barbara – radna – przedstawiła wniosek z posiedzenia Komisji
Oświaty: wystąpić do Rady Miejskiej o zdjęcie tej uchwały z porządku
obrad do czasu wypracowania zasad funkcjonowania sieci placówek
kulturalnych.
Rytczak Krystyna – sołtys z Koloni Libiszów – nasze społeczeństwo przez
trzy lata zbierało pieniądze z funduszu sołeckiego na zakup działki pod budowę
świetlicy. Nie mamy świetlicy i młodzież nie ma gdzie się spotkać. Nam nie
chodzi o to, aby od razu postawić budynek. Jeżeli działka nie zostanie zakupiona
to wieś straci pieniądze z funduszu sołeckiego. W roku 2013 też oddalibyśmy
pieniądze z funduszu sołeckiego na rzecz zakupu działki.
Jurowski Jarosław – radny – jest różnica 5 tys zł, jaką proponuje właściciel
działki, a wyceną rzeczoznawcy.
Rożenek Andrzej – radny – czy zakup tej działki musi być w tym roku?
Klimek Janusz – radny – dzisiaj uczestniczyłem w MDK w podsumowaniu
projektu pod nazwą „ Analiza stanu instytucji kultury pierwszym etapem
budowy strategii”. MDK przystąpił do programu, dzięki któremu instytucje
kulturalne będą mogły pozyskać środki finansowe na promocje kultury.
Za działkę w Libiszowie mamy zapłacić więcej wycenił rzeczoznawca i to jest
niedobre bo inni właściciele działek też będą tak chcieli. W Koloni Libiszów
jest wybudowana kanalizacja to znaczy, że w tej miejscowości coś się buduje.
Może należy zmienić lokalizację budowy świetlicy, aby objąć większą liczbę
mieszkańców.
Rytczak Krystyna – sołtys z Koloni Libiszów – po negocjacjach właściciele
działek powiedzieli, że sprzedadzą za 40 tys zł.
Wojciechowski Mieczysław – radny – to nie jest cena wygórowana. Każda
miejscowość chce mieć swoją świetlicę, aby mieszkańcy mieli się gdzie spotkać.
Funduszem Sołeckim powinna dysponować dana społeczność.
Klimek Janusz – radny – możemy wydać pieniądze na świetlicę, a nie dla
Rady Sołeckiej.
Wojciechowski Mieczysław – radny – ja mówiłem o budynku z
przeznaczeniem na świetlicę, gdzie nie musi być zatrudniony świetlicowy.
Dąbrowski Józef – radny – w świetlicy wiejskiej odbywają się spotkania Rady
Sołeckiej, różne kursy.
Rożenek Andrzej – radny – czy fundusz sołecki można przenieść na drugi rok?
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Wacławiak Barbara – radna – świetlica na wsi jest potrzebna. Sołectwa
powinni współpracować ze szkołami.
Bąk Barbara – Skarbnik – sołectwo we wniosku przedstawia, że planuje
przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego z trzech lat na zakup działki, ale
wszystkie koszty funduszu sołeckiego kończą się na koniec grudnia.
Klimek Janusz – radny – ja wiem jak się mieszka na wsi i wiem, że w
świetlicy mogą się odbywać różne spotkania. Uważam, że świetlice powinny
być w każdej miejscowości jeżeli są potrzebne. Już radny Kądziela
wypowiedział się w prasie, że mamy za dużo świetlic wiejskich. W Opocznie
też są inicjatywy, aby kupić grunty pod budowę świetlic.
Jurowski Jarosław – radny – OSP jeżeli chciała się zorganizować to sami
szukali działki za darmo. Jeżeli ktoś chce działać to powinien dać coś od siebie.
Wijata Jerzy – radny – na ten moment społeczność wiejska nie będzie się
spotykać z trzech miejscowości w jednej. Dzisiaj nas nie stać na budowę
świetlicy, może np. za 10 lat, ale powinniśmy zakupić działkę.
Rożenek Andrzej – radny – czy mamy pieniądze w kasie aby działkę kupić?
Czy można przesunąć zapłatę na 2013 rok? Mieszkańcy czują się oszukani bo
składali pieniądze przez trzy lata.
Wijata Jerzy – radny – podejmując dzisiaj uchwałę dajemy Burmistrzowi
delegację do zakupu działki, a jak to będzie technicznie to będą uzgodnienia.
Rytczak Krystyna – sołtys z Koloni Libiszów – były rozmowy mieszkańców
z Burmistrzem, pisaliśmy pisma do gminy i Burmistrz nas zapewniał, że jeżeli
znajdziemy działkę to będzie kupiona. Mamy Kolo Gospodyń Wiejskich i nie
ma gdzie się spotykać, a szkoła jest wcześnie zamykana.
Rada Miejska głosami: za – 6, przeciw – 7, wstrz. – 0, odrzuciła
wniosek Komisji Oświaty.
Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 2, wstrz. – 3, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 212 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Kolonia Libiszów.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
 Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
obszarze Gminy Opoczno w roku 2013.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
radni otrzymali projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2013.
Poinformował, że Komisje Oświaty, Komunalna, Budżetowa i Rolnictwa
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały a Komisja Rodziny przyjęła do
wiadomości.
Komisja Rodziny przyjęła wniosek / za – 5 /, aby cenę skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Opoczno w roku 2013
pozostawić na poziomie roku 2012.
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Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – poinformowała,
że gminy nie mogą obniżyć ceny skupu żyta poniżej 50% jak jest
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19
października 2012r.
Dąbrowski Józef – radny – o ile % wzrośnie podatek?
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – podatek wzrośnie
o 16,74%.
Dąbrowski Józef – radny – wnioskuje o obniżenie ceny skupu żyta do 4%.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – przyjęty jest wskaźnik inflacyjny przy
propozycjach podatkowych, ale przy podatku rolnym jest za duża podwyżka.
Jakie są wysokości podatku w innych gminach?
Rożenek Andrzej – radny – inne propozycje podatkowe są na poziomie
inflacyjnym, ale podatek rolny jest za duży.
Bąk Barbara – Skarbnik – propozycje podatku od środków transportowych i
od nieruchomości jest o stopień inflacji, a nasze stawki są najniższe. Podatek
rolny jest na podstawie średnich trzech kwartałów ceny żyta. W przeliczeniu nie
będzie to duża kwota.
Rożenek Andrzej – radny – zgłosił wniosek, aby podatek podwyższyć tylko o
8.7%.
Bąk Barbara – Skarbnik – wpływy wyniosą 642 tys zł.
Stępień Jan – radny – jaka jest płatność z 1 ha przeliczeniowego?
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – z 1 ha
przeliczeniowego płatność wynosi 81,38 zł, a w roku 2013 wynosiłaby 95 zł.
Przeciętne gospodarstwo rolne w naszej gminie to 2.10 ha. Klasy gleby 5 i 6 są
ustawowo zwolnione z płatności podatku.
Dąbrowski Józef – radny – wycofał swój wniosek.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod
głosowanie wniosek Komisji Rodziny.
Rada Miejska głosami: za – 1, przeciw – 13, wstrz. – 5, odrzuciła
wniosek Komisji Rodziny.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod
głosowanie wniosek radnego Andrzeja Rożenka.
Rada Miejska głosami: za – 7, przeciw – 10, wstrz. – 1, odrzuciła
wniosek radnego Andrzeja Rożenka.
Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 4, wstrz. – 5, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 213 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy
Opoczno w roku 2013.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
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 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady i komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 5, wstrz. – 0, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 214 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
 Określenia wysokości
transportowych.

stawek

podatkowych

od

środków

Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady i komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Wojciechowski Zdzisław – radny – stawki podatku od środków
transportowych w ościennych gminach są zróżnicowane w zależności od
przyczep. Wnioskuje aby stawki podatku utrzymać na poziomie roku 2012.
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – nasze stawki są
większe nieznacznie. Przypis wzrósłby o 48 tyś zł.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod
głosowanie wniosek radnego Zdzisława Wojciechowskiego.
Rada Miejska głosami: za – 5, przeciw – 7, wstrz. – 5, odrzuciła
wniosek radnego Zdzisława Wojciechowskiego.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 3, wstrz. – 0, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 215 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatkowych od środków transportowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Wojciechowski Zdzisław – radny – prosi o informację jakie stawki podatkowe
od środków transportowych są w Kutnie.
 Zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady i komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 3, wstrz. – 0, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 216 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: zmiany
uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011
roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
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 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opoczno.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady. Komisja Budżetowa,
Rolnictwa i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja
Komunalna i Oświaty przyjęły do wiadomości.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – poinformował, że na
posiedzeniach komisji były zgłaszane wnioski, które zostały uwzględnione i
dzisiaj radni otrzymali projekt uchwały w autopoprawkami.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 1, wstrz. – 1, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 217 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno.
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
 Postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady i komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały, a tylko Komisja Oświaty przyjęła do
wiadomości.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 218 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie:
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady. Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, Komisja Komunalna, Oświaty i
Rolnictwa przyjęły do wiadomości, a Komisja Rodziny negatywnie
zaopiniowała.
Wijata Jerzy – radny – uważam, że z projektu uchwały należy wykreślić z § 2
ust. 3, gdyż jest to zapis z ustawy.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – zapis w uchwale może być, gdyż jest
czytelny dla mieszkańców.
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Popińska Danuta – insp. ds. obsługi prawnej – w innych miastach są takie
zapisy w uchwale i wojewoda nie uchylił uchwały.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – na posiedzeniach komisji był jeszcze
omawiany projekt uchwały dotyczący sposobu obliczania opłaty, gdy
nieruchomość jest tylko w części zamieszkała.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – służby prawne Wojewody pouczają
nas, aby przepisów z ustawy nie powielać w uchwałach. Dla mieszkańców to
lepiej jak wszystko jest zapisane w uchwale. Jestem za wykreśleniem przepisów
z uchwały, które są w ustawie.
Wojciechowski Mieczysław – radny – dlaczego mamy płacić od osoby a nie za
pojemnik.
Klimek Janusz – radny – ustawodawca określił ilość odbieranych śmieci w
danym województwie.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – z moich obliczeń
wynika, że opłata wzrośnie o 50%.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – gospodarstwa indywidualne będą płacić od
osoby, a przedsiębiorcy od pojemnika. Stawki opłaty będą wynikać z przetargu.
Stępień Jan – radny – odpady inne są w mieście a inne na wsi. Wzrost opłaty o
300% to jest za dużo. Nie powinniśmy się poddawać lobby śmieciowemu.
Rada Miejska głosami: za – 9, przeciw – 5, wstrz. – 4, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 219 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

opłaty

za

Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady i komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały, a tylko Komisja Oświaty przyjęła do
wiadomości.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 220 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady i komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały, a tylko Komisja Oświaty przyjęła do
wiadomości.
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Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 2, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 221 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów.
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
 Rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady. Komisje Budżetowa i
Rolnictwa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja Oświaty,
Komunalna i Rodziny przyjęły do wiadomości.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 2, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 222 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych
odpadów
oraz
wysokości
cen
za
te
usługi.
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
 Podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady. Komisja Rolnictwa przyjęła
do wiadomości projekt uchwały, a Komisja Oświaty, Komunalna, Budżetowa
Rodziny pozytywnie zaopiniowały.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 3, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 223 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: podziału
Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic
oraz
siedzib
obwodowych
komisji
wyborczych.
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
 Zmiana Uchwały Nr XXI / 180 /12 Rady Miejskiej w Opocznie z
dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2013 – 2015.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady i komisje projekt uchwały
przyjęły do wiadomości, a Komisja Rodziny pozytywnie zaopiniowała.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
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Pacan Jacek – Prez. PGK - na posiedzeniach komisji informowałem na temat
tej uchwały i decyzja należy do radnych.
Klimek Janusz – radny – warunki pracy w PGK są bardzo trudne i uważam, że
nie powinniśmy uchwały podejmować.
Rada Miejska głosami: za – 0, przeciw – 14, wstrz. – 6, odrzuciła projekt
uchwały.
Klimek Janusz – radny – poinformował, że prowadzone są negocjacje na temat
budowy kanalizacji w Januszewicach.
 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2012 – 2020.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012 – 2
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 1, wstrz. – 0, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 224 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012 – 2020.
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
 Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian
w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012.
Firkowski Bartłomiej – Przew. Rady Miejskiej – na posiedzeniu Komisji
Budżetowej
pytałem
czy
gmina
ma
płynność
finansową.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – mamy trudną sytuację finansową w gminie.
Możemy nie wykonać dochodów jeśli nie sprzedamy kamienicy przy
pl. Kościuszki 20. Obecnie gmina ma zaległości w płatnościach na sumę
700 tys zł. OPTEX też nie płaci nam podatku.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 1, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 225 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: zmian w
budżecie Gminy Opoczno na rok 2012.
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
 Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Kosno Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że
projekt uchwały był omawiany na komisjach Rady i komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
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Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 2, podjęła
Uchwałę Nr XXIV / 226 /12 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Ad.pkt.14
Zapytania i wolne wnioski.
Barbara Wacławiak- radna- Proszę o poprawienie wjazdu na osiedle kolejowe
od strony ulicy M. Skłodowskiej – Curie. W imieniu mieszkańców pytam kiedy
wjazd będzie poprawiony?
Jadwiga Figura- radna- Proszę o wzmożone kontrole przy scenie Miejskiego
Domu Kultury, młodzież spotyka się tam, nie zachowują się spokojnie, doszło
do wyrwania słupków. Proszę o więcej patroli policji na skrzyżowaniu przy
MDK, były przypadki potrąceń z powodu nadmiernej prędkości, proszę
o reakcję policji.
Zdzisław Wojciechowski- radny- Chce zwrócić uwagę na problem pijaństwa
na rogu ulicy Westerplatte i Armii Ludowej tam gdzie prowadzę działalność.
Zbiera się tam młodzież oraz pijaczki i zaczepiają przechodniów, rozbijają szkło
i zostawiają nieczystości.
Marek Sijer - radny- Odpowiem Pani Jadwidze Figurze, Pani głosowała
przeciw służbom ponadnormatywnym, które właśnie patrolowały rejon MDK.
Barbara Wacławiak – radna- Kiedy będzie zrobiony dojazd z ulicy
Partyzantów do ulicy Jana Pawła II?
Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Już jest zrobiony.
Jadwiga Figura- radna- Mam prawo zgłosić wniosek od mieszkańców.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Proszę o zabezpieczenie studni przy
świetlicy w Kruszewcu, proszę o zlecenie wykonania zamykania, jest
niebezpiecznie.
Jan Wieruszewski - Burmistrz OpocznaStudnia w Kruszewcu ma
zadaszenie, wystarczy założyć kłódkę i zamknąć. Później należy zasypać
ziemią, ale to przy okazji budowy drogi, kiedy będziemy dysponować zbędną
ziemią.
Scenę przy MDK trzeba rozebrać, podłoga jest zepsuta, scena nie nadaje się do
użytku.
Co do służb ponadnormatywnych, to że Rada nie dała 40 tys. nie jest
usprawiedliwieniem dla braku interwencji policji. Myślę, że na takie sygnały
trzeba reagować.
Barbara Wacławiak – radna- Nie była to złośliwość, to były oszczędności,
nie daliśmy pieniędzy dla PCPR i dla policji. Policja jest po to by nas strzec.
Zdzisław Wojciechowski- radny- Policja nie ma czasu na dodatkowe patrole,
a na pilnowanie samochodów z mojej firmy ma czas.
Jarosław Jurowski- radny- Dziękuje Panu Burmistrzowi, doczekaliśmy się
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Bukowcu Opoczyńskim, wreszcie jest
bezpiecznie.

25

Marek Sijer – radny- Służby ponadnormatywne były bardzo dobrym
rozwiązaniem.
Józef Dąbrowski - radny- Jeden z sołtysów zapytał mnie, czy spotkania rady
sołeckiej mogą odbywać się w mieszkaniu prywatnym.
Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna - Wiem, że takie spotkanie odbyło
się w Modrzewiu. Poprosiłem sołtysa, żeby powiedział dlaczego, kiedy jest
świetlica to robi spotkanie w domu, kiedy podejmować będą decyzje
o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Po interwencji spotkanie obyło się
w świetlicy.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Dariusz Kosno podziękował
obecnym za udział i zamknął XXIV sesję Rady VI kadencji wypowiadając
stosowną formułę: „ Zamykam dwudziestą czwartą sesję Rady Miejskiej w
Opocznie”.
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia 19.40.
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 21 listopada 2012r.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie
Dariusz Kosno

Protokołowały:

Sekretarz obrad:

Marta Gonsiewska

Wiesław Wołkiewicz

Bogumiła Kucharska
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