Protokół Nr XXVII/13
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie
w dniu 31 stycznia 2013r.
Ad.pkt.1
Otwarcie obrad.
Dwudziestą siódmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz wypowiadając
formułę: „Otwieram dwudziestą siódmą 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 Wiesław Wołkiewicz stwierdził, że listę
obecności podpisało 20 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować
prawomocne uchwały.
Ad.pkt.2.
Wybór sekretarza obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz na sekretarza obrad
zaproponował radną Ewę Róg, która wyraził na to zgodę.
Rada Miejska głosami: za-17, przeciw- 0, wstrz.-0 wybrała radną Ewę Róg na
sekretarza obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
Marek Sijer- radny- Zgłosił powstanie Klubu Radnych Rady Miejskiej w
Opocznie pod nazwą „Opoczyńska Wspólnota Samorządowa”.
Zgłoszenie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Bartłomiej Firkowski- radny- Informuję, że zrezygnowali z członkowstwa
w Klubie Radnych Prawicy z dniem 23 stycznia, Alicja Szczepaniak, Rafał
Kądziela, Marek Sijer. Radny Dariusz Kosno zrezygnował za mandatu radnego,
z tego powodu został skreślony z listy członków Klubu Radnych Prawicy.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Ad.pkt.3
Przedłożenie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz poinformował, że
porządek obrad został doręczony wraz z zaproszeniem na sesję.
Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz zapytał, czy są
propozycje zmian do porządku obrad.
Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna – Proszę o wprowadzenie uchwały
w sprawie: wyrażenia opinii o Propozycji Planu Aglomeracji Miasta- Zlewnia
Opoczno. Dodatkowo wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Januszewice-Kliny, Wola Załężna, Dzielna.
Wiesław Wołkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej- Proszę
o wprowadzenie projektów uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 24 stycznia 2013 r.,
- rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 stycznia 2013 r.,
- rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 11 stycznia 2013 r.,
- zmiany uchwały nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. zmienionej uchwałą Nr
IV/27/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r. zmienionej
uchwałą Nr XXV/227/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych komisji stałych
Rady Miejskiej w Opocznie.
Głosami za - 18, przeciw - 0, wstrz.- 0 wniosek Burmistrza Opoczna Jana
Wieruszewskiego uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Głosami za - 17, przeciw - 0, wstrz.- 1 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Wiesława Wołkiewicza o wprowadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 stycznia 2013 r.,
uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Głosami za - 17, przeciw - 0, wstrz.- 0 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Wiesława Wołkiewicza o wprowadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 24 stycznia 2013
r.,uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Głosami za - 17, przeciw - 0, wstrz.- 0 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Wiesława Wołkiewicza o wprowadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. ,
uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Głosami za – 18, przeciw - 0, wstrz.- 0 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Wiesława Wołkiewicza o wprowadzenie uchwały w sprawie - zmiany
uchwały nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. zmienionej uchwałą Nr IV/27/11
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r. zmienionej uchwałą Nr
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XXV/227/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie
przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady
Miejskiej w Opocznie uzyskał akceptację Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał porządek
obrad po zmianach.
Porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedłożenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z obrad XXVI sesji VI kadencji.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez Gminę Opoczno
/ stan zdrowotny dzieci / - informacja.
7. Perspektywa finansowa w oświacie na rok 2013.
8. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
9. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
10.Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2012.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2013 – 2029.
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Opoczno.
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic
obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Opoczno.
f) zamiaru przekazania prowadzenia niektórych szkół.
g) nadania statutu dla Muzeum Regionalnego w Opocznie.
h) zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
w miejscowości Bukowiec Opoczyński.
i) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno.
j) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
k) wyrażenia opinii o Propozycji Planu Aglomeracji Miasta- Zlewnia
Opoczno.
l) rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 26 listopada
2012r.
m) rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej zawartego w piśmie
z dnia 27 grudnia 2012r.
n) rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 11 stycznia 2013 r.,
o) rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 24 stycznia
2013 r.,
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p) rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 stycznia 2013 r.,
q) powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
r) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
s) powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
t) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
u) zmiany uchwały nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. zmienionej
uchwałą Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia
2011r. zmienionej uchwałą Nr XXV/227/12 Rady Miejskiej w
Opocznie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przedmiotu działania i
ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w
Opocznie.
v) odwołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej
w Opocznie.
w) wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej
w Opocznie.
x) odwołania Wiceprzewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej
w Opocznie.
y) powołania Wiceprzewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej
w Opocznie.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Ad.pkt.4
Przyjęcie Protokołu z obrad XXVI sesji VI kadencji.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz
poddał punkt 4 pod głosowanie.
Rada Miejska głosami za –18, przeciw-0, wstrz. – 1 przyjęła Protokół z obrad
XXVI sesji VI kadencji.
Ad.pkt.5
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna - odczytał sprawozdanie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Janusz Klimek- radny- Jak wygląda sprawa odzyskania długu od firmy
OPTEX?
Andrzej Rożenek – radny- Czy dokończono chodnik na ulicy Parkowej? Jak
wygląda sprawa ulicy Jana Pawła II, grunty wykupione, a drogi nie będzie, jakie
skutki poniesie Gmina?
Bartłomiej Firkowski - radny- Na wniosek Związku Hodowców Gołębi
umorzono podatek, hodowcy powinni uiścić podatek. Dlaczego umorzono
podatek Spółdzielni Mieszkaniowej? Odpowiem na pytanie Radnego Janusz
Klimka, nie miałem możliwości złożenia sprawozdania z rozmów z Prezesem
Firmy OPTEX.
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Prezes obiecał złożyć propozycję rozwiązania problemów finansowych, do tej
pory nie złożył. Sprawa została w rękach Pana Burmistrza i Rady Miejskiej w
Opocznie.
Jarosław Jurowski- radny- Ulica Partyzantów, od ulicy Piotrkowskiej do
ulicy Biernackiego miała być jednokierunkowa, co tydzień jest tam wypadek,
należy coś z tym zrobić.
Bartłomiej Firkowski - radny- Pytania te odnoszą się do wolnych wniosków.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – Chcę powiedzieć, że dla ulicy
Partyzantów jest projekt odcinka ruchu, będzie to ulica jednokierunkowa. W tej
chwili trwają przygotowania w celu wyprowadzenia z Opoczna ciężkiego ruchu.
Jeżeli chodzi o OPTEX, to złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie należności
w postaci wpisu do hipoteki. Złożyliśmy propozycję dla Optexu, aby wydzielić
księgę wieczystą i zabezpieczyć nieruchomość na spłatę naszych należności.
OPTEX deklaruje spłacać długi, ale czy tak się stanie trudno powiedzieć.
Co do ulicy Jana Pawła , będziemy musieli płacić odszkodowania, w pierwszym
kwartale będą wypłacane.
Jeśli zaś chodzi o umorzenie dla ZGM, to umorzyliśmy tylko odsetek od
zadłużenia czynszu.
Józef Dąbrowski- radny- Dlaczego odmówiono umorzenia podatku dla PSP
i szpitala? Jaka była suma podatku dla szpitala, jeśli znaczna to może należałoby
kupić sprzęt medyczny dla szpitala.
Andrzej Rożenek – radny- Czy odszkodowania będą płacone na dzień wyroku
sądu, czy na dzień wydania decyzji?
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Odmowa umorzenia podatku dla
szpitala i Państwowej Straży Pożarnej jest sygnałem dla tych instytucji.
Wszyscy przyzwyczaili się, że Gmina weźmie cały ciężar na siebie, z roku na
rok zmniejsza się środki na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
skutki ponoszą gminy. Góra coraz więcej zadań przekazuje do samorządów,
myślą że samorządy wszystko udźwigną. W tej sytuacji te instytucje powinny do
sprawy podejść inaczej. Jeżeli chodzi o odszkodowania, termin wypłaty reguluje
prawo.
Andrzej Rożenek – radny- Jaki procent całej sumy będą stanowiły odsetki?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy Opoczno- Starostwo Powiatowe nie wydało
jeszcze decyzji, na razie nie będą wypłacane odsetki.
Ad.pkt.6
Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez Gminę Opoczno
/ stan zdrowotny dzieci / - informacja.
Naczelna Pielęgniarka- Dorota Rybińska- omówiła informację, którą radni
otrzymali w materiałach na sesję.
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zwróciła uwagę na problem nadwagi wśród dzieci.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichPrzedstawił informacje na temat opieki zdrowotnej w szkołach prowadzonych
przez Gminę Opoczno.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Józef Dąbrowski- radny-Otrzymaliśmy informację, że dwoje dzieci jest
chorych na nowotwór, jak je wykryto i czy inne dzieci też są zagrożone?
Janusz Klimek- radny- Otrzymaliśmy pewna informację w zakresie opieki
zdrowotnej w szkołach i co z tego? Ja oczekuję od władz oświaty wniosków,
propozycji programów zdrowotnych. Wiem, że na takie rzeczy możemy
pozyskać pieniądze. Należy przygotować taki program przez specjalistów, aby
pozyskać pieniądze z sejmu, od Wojewody, z NFZ. My jako radni nie jesteśmy
w stanie przygotować takiego programu, ale deklarujemy pomoc
w finansowaniu.
Jadwiga Figura- radna- Widzę, że w 2012r. było 90 dzieci z nadwagą, w tym
roku mamy 250 dzieci, jest to duży wzrost. Jak ma się opieka zdrowotna
w przedszkolach?
Naczelna Pielęgniarka- Dorota Rybińska- Przypadki zachorowania na
nowotwory zostały wykryte u lekarza, nie w gabinecie
pielęgniarki.
Pielęgniarki w szkole otrzymują informacje od rodziców chorych uczniów,
dzięki tej informacji wiemy które dziecko wymaga szczególnej opieki. Jeżeli
chodzi o programy zdrowotne, na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty i Kultury podałam szczegółowe materiały.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichRadny Janusz Klimek ma rację, powinniśmy realizować programy zdrowotne
i w pewnej części je realizujemy w szkołach. Z całą pewnością jest tego za
mało, powinniśmy szukać innych środków, aby np. walczyć z problemem
nadwagi u dzieci.
Ad.pkt.7
Perspektywa finansowa w oświacie na rok 2013.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichPrzedstawił informacje na temat perspektywy finansowej w oświacie.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Poinformował Radnych, że gmina każdego roku dokłada większe kwoty do
szkół. Koszty funkcjonowania szkół zwiększają się. Będziemy musieli
zmniejszyć wydatki, 90% kosztów bieżących, to koszty płacowe. Od lat staramy
się zmniejszać, więcej się już nie da. Chcemy dokładać do oświaty, aby się
rozwijała, w tym celu musimy podjąć pewne działania. W chwili obecnej nie
chcemy likwidować szkół, chociaż niektóre są bardzo małe. Proponujemy
rozwiązanie – przekazanie szkół do prowadzenia przez inne osoby.
Stowarzyszenie będzie miało możliwość zmniejszenia wydatków płacowych.
Proponuję przekazać 4 szkoły, gdzie liczba dzieci nie przekracza 70 dzieci.
Chcemy, aby szkoły się rozwijały. W ubiegłym roku składaliśmy wniosek na
budowę placu zabaw, w tym roku nie powstaną, w chwili obecnej nie mamy
środków.
Jadwiga Figura- radna-Jak funkcjonują sklepiki szkolne?
Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w OpocznieW tym punkcie nie rozmawiamy na ten temat.
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Mieczysław Wojciechowski- radny- Na Komisji do Spraw Rodziny,
Młodzieży i Kultury Fizycznej padło stwierdzenie, ze szukanie dalszych
oszczędności nie jest w stanie przynieść dalszych korzyści. Możemy znaleźć
oszczędności, np. schronisko dla psów w Różannej, na pieski są pieniądze , a na
dzieci nie ma. Zadłużenie tych 4 szkół to 400 tysięcy, łączna różnica to 4
miliony 400 tysięcy. Czy likwidacja tych 4 szkół ma wpływ na oszczędności?
Na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury wystąpiłem
z wnioskiem o podjęcie uchwały o przekształceniu od nowego roku szkolnego
2013/2014 Szkoły Podstawowej w Kruszewcu w filię Szkoły Podstawowej
w Libiszowie. Burmistrz zlekceważył nas, nie widzi propozycji filii. Proponuje
nam likwidacje szkół, albo szkoły społeczne. Gdyby to dało oszczędności
w wysokości 4 milionów, to ja pierwszy bym to poparł. Schronisko powinno
przekazane być dla osoby prywatnej, aby zmniejszyć koszty, CIS zwrócił się do
Gminy o przekazanie schroniska, Gmina odmówiła. Kolejna sprawa to
przedszkole unijne w Bielowicach, powinno zawiesić działalność, w tej chwili
Gmina dokłada duże pieniądze do tego przedszkola. Pani Dyrektor, ile Gmina
dokłada do przedszkola? Są dwa oddziały przedszkolne w Bielowicach, tutaj
widzę oszczędności. Dlaczego Panie Burmistrzu, boi się Pan szkół filialnych?
Dlaczego Gmina Poświętne nie likwidowała szkół, tylko przekształciła w filię?
Forsuje się na siłę szkoły społeczne, sprawdzą się albo nie, nauczyciele odejdą
od takich szkół. Szkoła będzie ta sama, ale nie taka sama. Jeżeli we wsi będzie
zlikwidowana szkoła to zmniejszy się życie kulturalne na wsi. Do wszystkich
szkół Gmina dokłada. W przypadku filii dowiemy się czy jest rentowna, czy nie
dopiero po dwóch latach, nowa Rada zadecyduje. Chcę dać propozycję, chodzi
o Bukowiec Opoczyński, Modrzew i Kraśnicę, do tych szkół dużo się dokłada,
szkoły te powinny nawiązać współpracę. Kolejna sprawa to Mroczków i Sielec,
współpraca jest w jedną stronę, Sielec zasila Mroczków, a Mroczków nie zasila
Sielca. Mam na myśli jeszcze o art.30 Karty Nauczyciela, Gmina musi dołożyć
300-400 tysięcy. W Warszawie należy powiadomić nowego szefa partii PSL
o sytuacji szkół wiejskich. Nie mamy finansowania od państwa, a nie interesuje
ich skąd samorządy wezmą na to. Uczniowie ze szkół wiejskich pójdą do
Opoczna, Gmina straci na tym 126 tysięcy. W przypadku filii będzie
rozwiązanie, Rada oceni po dwóch latach. Wnioskuję, żeby była trzecia
alternatywa.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Radny wspomina o schronisku, ja
chcę Radnego zaprosić na spotkania z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt, żeby
posłuchać jakie maja oczekiwania, koty są ważniejsze od ludzi. Mamy takie
prawo, które nakłada obowiązki. Chcieliśmy przekazać schronisko do PGK, ale
po otrzymaniu kosztorysu zrezygnowaliśmy z tego.
Co do punktu przedszkolnego w Bielowicach, policzyłem ile nas to kosztuje,
oddział (9 – godz.) – koszt roczny 120 tysięcy, przedszkole na Gorzałkowie- 2
oddziały – pół miliona złotych. Tak kształtują się koszty. Przedszkole powstało
gdy był problem z miejscami w przedszkolach, wszystkie dzieci maja miejsca w
przedszkolu. Czy nie warto nic robić aby zaoszczędzić 400 tysięcy złotych?
Nasze działania musza być optymalne, mamy szereg szkół, gdzie prognozy
demograficzne stawiają funkcjonowanie tych szkół pod zapytaniem.
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Nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły, która funkcjonuje w obwodzie. Średnia
liczba urodzeń zmniejszy się. Używamy argumentów, że działamy dla dobra
dziecka, ale jeśli w dalszym ciągu będziemy utrzymywać te szkoły, czy będą
miały szansę na rozwój? Nie, bo będziemy jeszcze ograniczać koszty. Będziemy
zastanawiać się nad remontami i rozbudową tych szkół.
Jeśli chodzi o dodatek wiejski i mieszkaniowy, w sytuacji kiedy zmniejsza się
liczba dzieci, to zmniejsza się liczba godzin. My mamy problem. Góra też o tym
wie, bez względu na barwy polityczne w sejmie też chcą być dobrzy, ale jak to
zrobić nikt tego nie mówi. Najtrudniejsze decyzje musimy my podejmować , my
jako samorząd i Rada. Problemów jest cała masa, musimy je rozwiązywać.
Apeluję do Rady, aby brać pod uwagę wiele aspektów dotyczących samorządu.
Bartłomiej Firkowski- radny- Jesteśmy pod ścianą, nie mamy z czego dołożyć
do oświaty. Proszę wziąć pod uwagę ocieplenie szkół, aby zaoszczędzić na
ogrzewaniu. Proponuje zlikwidować stanowisko jednego z Wiceburmistrzów, co
da oszczędności 120 tysięcy rocznie, można za to zrobić odwiert geotermalny.
Chcę przypomnieć , że na spotkaniu w MDK 15 stycznia rodzice i Dyrektorzy
szkół mówili w jaki sposób można zaoszczędzić. Jeśli zlikwiduje się szkoły na
wsi, mieszkańcom zostanie tylko sklep monopolowy i OSP.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichPowinniśmy zwiększać wydatki, powinniśmy zatrudniać w szkole. W tej sali
padła propozycja zlikwidowania punktu przedszkolnego, gdzie jest 25 dzieci,
a mamy utrzymywać szkołę z 19 dziećmi?
Proszę Państwa szkoły nie maja długów, szkoły nie są zadłużone, do szkół
dopłaca gmina.
Andrzej Rożenek- radnyZaczęliśmy likwidować szkoły, a ile świetlic
pobudowaliśmy? Należy zastanowić się czy nie za późno bierzemy się za
oświatę. Jeżeli szkoły będą przejęte przez stowarzyszenia, to co będzie z
budynkami szkół, kto będzie właścicielem terenu na którym jest szkoła?
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Rok temu była dyskusja na temat
oświaty. Do szkół w Bukowcu Opoczyńskim, Modrzewiu i Kraśnicy Rada
będzie musiała powrócić, bo dzieci jest coraz mniej.
Jeśli stowarzyszenie przejmie szkołę, to jego zadaniem będą drobne naprawy,
budynek będzie należał do Gminy, to Gmina będzie pokrywać koszty związane
z remontem budynku.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Zastanawiamy się czy budować nowe
świetlice, czy nie, budujmy z głową. Świetlica może być w budynku szkoły
w godzinach popołudniowych. Do południa szkoła, po południu świetlica. Panie
Burmistrzu warto przemyśleć sprawę. Niefortunną inwestycja była budowa
szatni na boisku w Bielowicach. Te pieniądze trzeba było wydać na oświatę.
Kolejna duża inwestycja to budowa świetlicy w Kraśnicy, milion czterysta
tysięcy dołożyła Gmina. Kraśnicy świetlica się należała, ale powinna być za
połowę tej sumy. Trzeba umieć gospodarować się. Gmina chce zlikwidować
szkołę w Kraśnicy. Odnośnie schroniska dla psów, czy inne gminy mają takie
schroniska? Po co pierwsi zrobiliśmy to schronisko? Są psy zwożone z poza
naszej gminy. Adopcja nie przyniosła efektów, schronisko dalej jest
przepełnione. Mówię w tej chwili, gdzie Gmina utopiła pieniądze.
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Mam prośbę, aby Radni mnie wysłuchali. Czy Radni przypominają sobie apel
Rady przeciwko likwidacji jednego oddziału ZUS? Kiedy nam coś zabierają,
to protestujemy, teraz też nam wolno.
Jadwiga Figura- radna- Ponieważ pracuję w ZUS, to poinformuję, że tego
oddziału nie ma, jest w Tomaszowie Mazowieckim. Byliśmy w sejmie, był brak
zainteresowania posłów. Wydaje mi się, że kierując się emocjami nigdy nie
znajdziemy dobrego rozwiązania jeśli chodzi o szkoły. Nie kierujmy się tym co
było kiedyś. Pewne reformy wchodzą, czy nam się podoba, czy nie. Znajdujmy
jak najlepsze rozwiązania.
Andrzej Rożenek- radny- Radny Mieczysław Wojciechowski przedstawił
nietrafne wydatki. Niektórych zadań nie trzeba było wprowadzać. Dwa miliony
złotych wydamy na odszkodowania za grunty na budowę ulicy Jana Pawła II.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Zastanawiamy się nad tym czy
niektóre decyzje były właściwe, że budowa świetlicy była inwestycją nietrafną.
Jaka była odległość między remizą strażacka w Kruszewcu, a Kraśnicą- 300
metrów. Można kwestionować wszystko, nie mam żadnych wyrzutów.
Dyskutujmy o sprawach ważnych. Macie Państwo prawo wszystko
zakwestionować. Radny Andrzej Rożenek, uważa , że niepotrzebnie wykupimy
grunty na ulicę Jana Pawła II. Teren od Cmentarza do Osiedla Jana Pawła II jest
bardzo ciekawym terenem dla inwestorów. Ceny gruntów były tam bardzo duże,
nikt nie chciał oddać terenu na drogę. Wobec spec ustawy wyznaczyliśmy
drogę.
Andrzej Rożenek- radny- Jeżeli nie poszlibyśmy z ta sprawa do sadu, to jest to
jak najbardziej sprawa trafiona, ale jeżeli złożyliśmy sprawę do sadu, to będą
ogromne odszkodowania.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Upłynęło kilka lat, są nowe
sytuacje, gdybym odniósł to na szkoły, nic byśmy nie dokładali. 0,01% wynosi
przyrost naturalny, powinniśmy reagować w zależności od sytuacji.
Mieczysław Wojciechowski- radny- W Kruszewcu chcemy dobudować do
OSP jedno pomieszczenie, my nie mamy sanitariatu, nie ma łazienki, potrzebny
jest magazyn na sprzęt.
Barbara Wacławiak- radna- Odbiegliśmy od tematu. Państwo nie prowadzi
polityki prorodzinnej , ludzie wyjeżdżają, nie będzie dzieci, nie będzie szkół.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichPrzekazując prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie przewiduję oszczędności
od 480 do 560 tysięcy rocznie. Proszę Pana Mieczysława Wojciechowskiego
o przekazanie swoich wyliczeń. Do tematu powrócimy w bloku uchwał.
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Padło wiele tematów, każdy z nich dotyczy
budżetu. Zastanówmy się nad tym jak ten budżet dzielić. Podnieśliśmy podatek
rolny o 16%, gdybyśmy dostali dla porównania jak to wygląda w gminach
ościennych, mielibyśmy jakieś rozeznanie. Nasza gmina nie dokłada do ucznia
tak dużo jak gminy ościenne. Im wcześniej podejmiemy decyzje tym lepiej.
Minister powinien dać na płacę nauczycieli, my możemy dokładać na wydatki
rzeczowe. Jest wiele wydatków, na które gmina nie ma wpływu. Oprócz tego
gmina może regulować wydatki na oświatę. Nie powinno się oszczędzać.
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W szkołach jest podobna praca, a w jednej koszt tej samej pracy wynosi 500zł,
a w drugiej 1000zł.Szkoła gdzie jest dużo dzieci w oddziale finansuje się gorzej
niż szkoła gdzie jest mniej dzieci. Będziemy likwidować kolejne szkoły, a te
które pozostaną będą wydawać tak, że tych pieniędzy nadal nie będzie. To, że
gmina dokłada, nie robi łaski, są samorządy które więcej dokładają. Szkoły
mamy na bardzo dobrym poziomie, gmina nie żałowała pieniędzy na
wyposażenie tych szkół. Trzeba szukać rozwiązań, aby środki publiczne
wydawać w sposób racjonalny.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Do tej wypowiedzi mam dwie
uwagi, nasza gmina nie różni się niczym od Gminy Łowicz w dopłatach.
W kwestii porównania do innej Gminy, nie porównujmy się do gminy wiejskiej.
My łącznie do oświaty dokładamy 10 milionów złotych, przedszkola kosztują
nas 4 miliony, oddziały zerowe 2 miliony złotych, reszta na szkoły. Są gminy
wiejskie, które nie maja przedszkoli.
Ad.pkt.8
Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Przedstawił
informacje na temat efektów realizacji zadań przez Straż Miejską. Podziękował
wszystkim za współpracę.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.pkt.9
Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
Stanisław Miązek- Naczelnik GKMiOŚ- Przedstawił informację na temat
odśnieżania Gminy Opoczno. Poinformował, że odśnieżaniem zajmuje się PGK
w Opocznie.
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Jadwiga Figura – radna- W imieniu mieszkańców dziękuję za odśnieżanie.
Ad.pkt.10
Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2012.
Rafał Kądziela - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury - odczytał sprawozdanie z pracy komisji.
Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Paweł Baran- Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa- odczytał sprawozdanie z pracy komisji.
Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Alicja Szczepaniak-Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług – odczytała sprawozdanie z pracy komisji.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu
i Usług stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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Jan Stępień- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu- odczytał sprawozdanie z pracy komisji.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw
Samorządu stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Marek Sijer- Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i
Kultury Fizycznej- odczytał sprawozdanie z pracy komisji.
Sprawozdanie z pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury
Fizycznej stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Andrzej Rożenek- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- odczytał
sprawozdanie z pracy komisji.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
Ad. pkt. 11

Podjęcie uchwał w sprawach:

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 1, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 244 /2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013
– 2029.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.
Opinie Komisji.
Komisja Oświaty - pozytywna opinia.
Komisja Komunalna – pozytywna opinia.
Komisja Budżetowa - pozytywna opinia.
Komisja Rolnictwa - pozytywna opinia.
Komisja Rodziny - pozytywna opinia.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 2, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 245 /2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.
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Opinie Komisji.
Komisja Oświaty - pozytywna opinia.
Komisja Komunalna – pozytywna opinia.
Komisja Budżetowa - pozytywna opinia.
Komisja Rolnictwa - pozytywna opinia.
Komisja Rodziny - pozytywna opinia.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 3, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 246 /2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w
budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Opoczno.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. O i FE – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Opoczno.
Poinformował, że uczniowie ze SP w Woli Załężnej byli przydzieleni do SP
w Libiszowie, a przychodzili do szkoły w Opocznie. Obecnie chcemy
przystosować obwód do Opoczna.
Opinie Komisji.
Komisja Oświaty - pozytywna opinia.
Komisja Komunalna – pozytywna opinia.
Komisja Budżetowa - pozytywna opinia.
Komisja Rolnictwa - pozytywna opinia.
Komisja Rodziny - pozytywna opinia.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 247 /2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały
w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic
obwodów publicznych gimnazjów
prowadzonych przez Gminę
Opoczno.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. O i FE – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic
obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno.
Opinie Komisji.
Komisja Oświaty - pozytywna opinia.
Komisja Komunalna – pozytywna opinia.
Komisja Budżetowa - pozytywna opinia.
Komisja Rolnictwa - pozytywna opinia.
Komisja Rodziny - pozytywna opinia.
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Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 248 /2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały
w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów
publicznych gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Opoczno.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Zamiaru przekazania niektórych szkół.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. O i FE – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: zamiaru przekazania niektórych szkół.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Poinformował, że jest to uchwała intencyjna, jeżeli Rada podejmie uchwałę
to będzie dla nas sygnał, aby przygotować dokumenty do przekazania tych
czterech szkół dla Stowarzyszenia. Nie jest to likwidacja szkół. Zmianie ulegnie
tylko status nauczycieli, którzy będą zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy,
a nie na podstawie Karty Nauczyciela. Dla uczniów nic się nie zmieni. Radnym
nie przedkładamy projektu uchwały w sprawie utworzenia szkoły filialnej bo to
nic nie zmieni. Utworzenie szkoły filialnej nie będzie oznaczało, że będą
oszczędności.
Opinie Komisji.
Komisja Oświaty – przyjęła do wiadomości.
Komisja Komunalna – pozytywna opinia.
Komisja Budżetowa - pozytywna opinia.
Komisja Rolnictwa - negatywna opinia.
Komisja Rodziny - negatywna opinia.
Wojciechowski Mieczysław – radny – nie ma pozytywnej rekomendacji dla
projektu uchwały od Komisji Oświaty.
Rożenek Andrzej – radny – na spotkanie w sprawie oświaty w Domu Kultury
niektórzy radni zostali zaproszeni za późno. Pyta ile osób jest zatrudnionych
w Wydziale Oświaty i GZOPO.
Firkowski Bartłomiej – radny – naszym obowiązkiem jest dokładać do
oświaty i jeżeli są dzieci to szkoły powinny istnieć.
Miśkiewicz Renata – rodzic z Kraśnicy – rodzice wywiązali się ze swoich
zobowiązań to teraz jesteśmy niesprawiedliwie traktowani.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. O i FE – do Łowicza wzięliśmy dyrektorów
najbardziej zainteresowanych i wszystkim przekazaliśmy informację.
O spotkaniu w MDK wszyscy radny zostali poinformowani. W szkołach
chcemy zmniejszyć wydatki Jeżeli będzie Stowarzyszenie to do Kraśnicy mogą
przyjść dzieci z Dęby.
Miśkiewicz Renata – rodzic z Kraśnicy – rodzice z Dęby nie zgadzają się na
Stowarzyszenie.
Ziółkowska Alicja - dyr. SP w Kraśnicy – to my wyszliśmy z inicjatywą, aby
rozmawiać ze wszystkimi radnymi. W Łowiczu rozmawialiśmy tylko z osobą ze
Stowarzyszenia a nie mieliśmy możliwości rozmowy z nauczycielami.
Jaźwiec Anna – kier. GZOPO – w GZOPO od roku 2001 zatrudnionych było
8 osób, a od roku 2005 zatrudnionych jest 9 osób.
Rożenek Andrzej – radny – czy nie można zrobić zcentralizowanego
zarządzania w szkołach w Opocznie?
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Baran Paweł – radny – dlaczego Nacz. Kozłowski tak się upiera, że tylko ma
być Stowarzyszenie.
Wojciechowski Mieczysław – radny – jeżeli będzie filia szkoły w Libiszowie
to później dzieci z Kruszewca pójdą do szkoły w Libiszowie.
Zgłasza wniosek, aby wyłączyć SP w Kraśnicy, a utworzyć filię Kruszewca
w SP w Libiszowie, filie Dzielnej w SP w Mroczkowie i filię Woli Załężnej w ZSS
Nr 2 w Opocznie.
Klimek Janusz – radny – czy dyrektorzy szkół chcą przejąć szkoły?
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – w Kraśnicy były rozmowy z rodzicami
i wywiązali się ze swoich zobowiązań. Kraśnica nie powinna być brana pod
uwagę. Do każdej szkoły powinny być osobne uchwały. Ustawa dopuszcza,
że do prowadzenia szkół może być nie tylko osoba fizyczna ale i osoba prawna.
Co do finansów to nie wszystkie szkoły mają jednakowe dofinansowanie.
Baran Paweł – radny – oszczędności należy szukać również w dużych
szkołach miejskich, a nie tylko w wiejskich.
Beeger Anna – ZNP – czy Stowarzyszenie będzie w każdej placówce, czy
cztery szkoły utworzą Stowarzyszenie?
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. O i FE – prowadzenie szkół będzie
przekazane osobie prawnej lub fizycznej tak jak jest zapisane w uchwale.
Najlepiej jak szkoły prowadziło by Stowarzyszenie Nauczycieli. W MDK było
spotkanie robocze. W Łowiczu w szkole byli też nauczyciele i jeżeli ktoś chciał
to z nimi rozmawiał. Obsługa administracyjna szkół prawidłowo funkcjonuje.
Róg Ewa – radna – jakie decyzje podjęli dyrektorzy szkół?
Rożenek Andrzej – radny – na ten temat powinniśmy dyskutować rok temu i
obecnie dyrektorzy szkół nie byliby zaskoczeni, że ma powstać Stowarzyszenie.
Mogą powstać filie szkół, a nie tylko Stowarzyszenia.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – dlaczego koszt utrzymania jednego ucznia w
Kraśnicy jest tak wysoki, to świadczy o tym, że gmina musi dopłacać do
subwencji. Małych szkół nie powinno być bo robimy dzieciom krzywdę.
W ubiegłym roku proponowałem likwidację tych szkół i radni nie zgodzili się.
Teraz zaproponowałem rozwiązanie kompromisowe.
Wojciechowski Mieczysław – radny – jeżeli rodzice pracują w Opocznie to
zabierają dzieci do szkoły do Opoczna. W Kruszewcu w szkole było spotkanie
i rodzice zgodzili się, aby były klasy łączone.
Firkowski Bartłomiej – radny – szkół nie należy likwidować tylko pomóc, aby
funkcjonowały.
Miśkiewicz Renata – rodzic z Kraśnicy – czujemy się oszukani bo rodzice
wywiązali się ze swoich zobowiązań.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – dane demograficzne zmieniają nam sytuację.
Rada dzisiaj powinna zdecydować. Pyta o zdanie dyrektorów szkół.
Lachowski Marek – nauczyciel SP w Kraśnicy – chętnie przyjmę ofertę pracy
w szkole w Opocznie. Pyta jaka jest średnia nadgodzin w szkole wiejskiej a w
szkole miejskiej?
Kałużyńska Edyta – dyr. SP w Woli Załężnej – wybieramy szkołę społeczną
i głosowanie niech będzie nad każdą szkołą osobno.
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Ziółkowska Alicja – dyr. SP w Kraśnicy – wywiązaliśmy się z obowiązków
tak jak chciała gmina.
Bolarczyk Ewa – dyr. SP w Kruszewcu – zgadza się na szkołę społeczną.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – najlepiej jak nauczyciele będą prowadzić
szkoły społeczne.
Borowiecka Zofia – dyr. SP w Dzielnej – jesteśmy przeciwni powstaniu szkoły
społecznej. Proponujemy przeniesienie Przedszkola z Bielowic do Dzielnej
i pracować dalej na takich zasadach jak do tej pory.
Wojciechowski Mieczysław – radnywycofuje wniosek, aby wyłączyć SP
w Kraśnicy, a utworzyć filię Kruszewca w SP w Libiszowie, filie Dzielnej w SP w
Mroczkowie i filię Woli Załężnej w ZSS Nr 2 w Opocznie.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – szukamy rozwiązań , które pozwolą
przeprowadzić racjonalizację sieć szkół.
Racjonalnym rozwiązaniem będzie likwidacja szkół: Dzielna, Kruszewca
i Woli Załężnej. Co do Kraśnicy to pozostawiamy na jeden rok i zobaczymy czy
będą dzieci. Szukamy miejsc w innych szkołach dla nauczycieli ze szkół
likwidowanych.
Wnosi o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zamiaru
przekazania niektórych szkół.
Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 3, wstrz. – 1, wycofała
z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: zamiaru przekazania
prowadzenia niektórych szkół.
Wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie: likwidacji
Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej.
Rada Miejska głosami: za – 10, przeciw – 5, wstrz. 4, wprowadziła do
porządku obrad projekt uchwały w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej
w Woli Załężnej.
Przerwa.
Róg Ewa – radna – prosi o reasumpcję głosowania z powodu niedokładnego
policzenia głosów.
Rożenek Andrzej – radny – po głosowaniu ogłoszono przerwę to znaczy,
że głosowanie zostało zakończone.
Róg Ewa – radna – prosi o wprowadzenie do porządku obrad projektów
uchwał w sprawach: likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej,
likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewcu, likwidacji Szkoły Podstawowej
w Dzielnej.
Rożenek Andrzej – radny – czy będzie to zgodne z procedurą?
Róg Ewa – radna – radni są niezdecydowani, nie podnoszą rąk i dlatego trudno
jest policzyć głosy.
Klimek Janusz – radny – procedura jest bardzo ważna. Ten sam wniosek mogę
zgłosić jeszcze raz.
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Wołkiewicz Wiesław – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod
głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach:
likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej, likwidacji Szkoły
Podstawowej w Kruszewcu, likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzielnej.
Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 6, wstrz. – 1, wprowadziła do
porządku obrad projekt uchwały w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej
w Woli Załężnej.
Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 6, wstrz. – 1, wprowadziła do
porządku obrad projekt uchwały w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej
w Kruszewcu.
Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 6, wstrz. – 1, wprowadziła do
porządku obrad projekt uchwały w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej
w Dzielnej.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – na podstawie Statutu Przewodniczący
obrad ogłasza wyniki głosowania jawnego.
Firkowski Bartłomiej – radny – dla mnie głosowanie za likwidacją szkół jest
dyskomfortem, bo ludzie tracą pracę.
Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzielnej.
Kozłowski Adam – Nacz. Wydz. O i FE – przedstawił projekt uchwały
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzielnej.
Rada Miejska głosami: za – 10, przeciw – 7, wstrz. – 3, podjęła
Uchwałę Nr XXVII / 249 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzielnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej.
Kozłowski Adam – Nacz. Wydz. O i FE – przedstawił projekt uchwały
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej.
Rada Miejska głosami: za – 10, przeciw – 7, wstrz. – 3, podjęła
Uchwałę Nr XXVII / 250 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewcu.
Kozłowski Adam – Nacz. Wydz. O i FE – przedstawił projekt uchwały
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewcu.
Rada Miejska głosami: za – 10, przeciw – 7, wstrz. – 3, podjęła
Uchwałę Nr XXVII / 251 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewcu.
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
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Nadania Statutu dla Muzeum Regionalnego w Opocznie.
Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: nadania Statutu dla Muzeum Regionalnego w Opocznie.
Opinie Komisji.
Komisja Oświaty - pozytywna opinia.
Komisja Komunalna – pozytywna opinia.
Komisja Budżetowa - pozytywna opinia.
Komisja Rolnictwa - pozytywna opinia.
Komisja Rodziny - pozytywna opinia.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 2, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 252 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: nadania statutu dla
Muzeum Regionalnego w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Wyrażenia opinii o Propozycji planu Aglomeracji Miasta – Zlewnia
Opoczno.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: wyrażenia opinii o Propozycji planu Aglomeracji Miasta – Zlewnia
Opoczno.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 253 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: wyrażenia opinii o
Propozycji planu Aglomeracji Miasta – Zlewnia Opoczno
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w
miejscowości Bukowiec Opoczyński.
Wiktorowicz Jarosław – Z –ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w
miejscowości Bukowiec Opoczyński.
Opinie Komisji.
Komisja Oświaty - pozytywna opinia.
Komisja Komunalna – pozytywna opinia.
Komisja Budżetowa - pozytywna opinia.
Komisja Rolnictwa - pozytywna opinia.
Komisja Rodziny - pozytywna opinia.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – Biblioteka powinna służyć dzieciom
i mieszkańcom Bukowca. Brakuje tylko porozumienia między dyrektorem
Szkoły i Biblioteki. Taka sytuacja jest w Ogonowicach. Należy połączyć
działania i będą mniejsze koszty. Tak jest również w Mroczkowie i Libiszowie,
a szkoły powinny być otwarte dla społeczeństwa.
Adamczyk Bernarda – dyr. SP w Bukowcu Op. – z chwilą przejścia
Biblioteki do szkoły, pracownik Biblioteki otrzymał klucze do szkoły. Nie ma
przeciwwskazań do korzystania z pomieszczeń szkolnych dla Biblioteki i są do
jej dyspozycji.
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Wieruszewski Jan – Burmistrz – można dostawić regały i Biblioteka może
funkcjonować zarówno dla dzieci i dla dorosłych.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 4, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 254 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: zamiaru likwidacji filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w miejscowości Bukowiec
Opoczyński.
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Ziółkowska Alicja – dyr. SP w Kraśnicy – podziękowała Radzie Miejskiej,
że SP w Kraśnicy nie została zlikwidowana.
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opoczno.
Opinie Komisji.
Komisja Oświaty – przyjęła do wiadomości.
Komisja Komunalna – pozytywna opinia.
Komisja Budżetowa - pozytywna opinia.
Komisja Rolnictwa - pozytywna opinia.
Komisja Rodziny - pozytywna opinia.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 2, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 255 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Opoczno.
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Opinie Komisji.
Komisja Oświaty – przyjęła do wiadomości.
Komisja Komunalna – pozytywna opinia.
Komisja Budżetowa - pozytywna opinia.
Komisja Rolnictwa - pozytywna opinia.
Komisja Rodziny - pozytywna opinia.
Rada Miejska głosami: za – 10, przeciw – 1, wstrz. – 2, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 256 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
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Rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 26 listopada
2012r.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 26 listopada
2012r.
Opinie Komisji.
Komisja Oświaty – przyjęła do wiadomości.
Komisja Komunalna – pozytywna opinia.
Komisja Budżetowa - pozytywna opinia.
Komisja Rolnictwa - przyjęła do wiadomości.
Komisja Rodziny - pozytywna opinia.
Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 2, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 257 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: rozpatrzenia wniosku
Pani Janiny Podlewskiej z dnia 26 listopada 2012r.
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej zawartego w piśmie
z dnia 27 grudnia 2012r.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej zawartego w piśmie
z dnia 27 grudnia 2012r.
Opinie Komisji.
Komisja Oświaty – przyjęła do wiadomości.
Komisja Komunalna – pozytywna opinia.
Komisja Budżetowa - pozytywna opinia.
Komisja Rolnictwa - przyjęła do wiadomości.
Komisja Rodziny - pozytywna opinia.
Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 1, wstrz. – 1, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 258 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: rozpatrzenia wniosku
Pani Janiny Podlewskiej zawartego w piśmie z dnia 27 grudnia 2012r.
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 11 stycznia 2013r.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 11 stycznia 2013r.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 1, wstrz. – 1, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 259 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani
Janiny Podlewskiej z dnia 11 stycznia 2013r.
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
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Rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 24 stycznia
2013r.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 24
stycznia 2013r.
Firkowski Kazimierz – radny – wielu opocznian walczyło i zginęło w
czasie II wojny światowej i również im należy postawić pomnik.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 1, wstrz. – 1, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 260 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana
Kazimierza Podlewskiego z dnia 24 stycznia 2013r.
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 stycznia 2013r.
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 stycznia
2013r.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 1, wstrz. – 1, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 261 /13 z dnia 31 stycznia w sprawie: rozpatrzenia skargi
Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 24 stycznia 2013r.
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz poprosił
o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Klimek Janusz – radny – zgłosił Jurowskiego Jarosława, Sijera Marka
i Andrzeja Rożenka.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury radnych
do Komisji Skrutacyjnej.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła
kandydaturę radnego Jurowskiego Jarosława w skład Komisji
Skrutacyjnej.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 1, przyjęła
kandydaturę radnego Sijera Marka w skład Komisji Skrutacyjnej.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 1, wstrz. – 0, przyjęła
kandydaturę radnego Rożenka Andrzeja w skład Komisji Skrutacyjnej.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 262/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: powołania Komisji
Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz poprosił o
zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Klimek Janusz – radny – zgłasza kandydaturę Zdzisława
Wojciechowskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Wojciechowski Zdzisław – radny – wyraża zgodę.
Firkowski Bartłomiej – radny – w roku 2012 zgłoszono wniosek o
odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Wojciechowskiego
ze względu na złą sytuację finansową gminy. W mediach były wpisy, że
Przewodniczący Rady nadaje styl grupie, która go wybiera. Pyta, w jaki
sposób przyjmie obecnie kierowanie Radą, aby zmniejszyć zadłużenie
gminy.
Wojciechowski Zdzisław – radny – radny Firkowski powiedział, że byłem
winowajcą zadłużenia gminy. Będę robił wszystko, aby uchwały były
podejmowane zgodnie z procedurą. Będę rozmawiał z Burmistrzem, aby
znaleźć sposób jak wyjść z zadłużenia gminy. Obecnie jest zadłużenie, ale to
nie znaczy, że grozi nam Zarząd Komisaryczny.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła
regulamin głosowania, który znajduje się w załączniku nr 40 do
protokołu.
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Trwa głosowanie.
Radny Marek Sijer czyta listę radnych, a radny Andrzej Rożenek wydaje
karty do głosowania.
Radny Jurowski Jarosław odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 1, podjęła
Uchwałę Nr XXVII / 263 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Uchwała wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 41 do
protokołu.
Obrady prowadzi Zdzisław Wojciechowski – Przewodniczący Rady
Miejskiej.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Firkowski Bartłomiej – radny – gratuluje radnemu Wojciechowskiemu
wyboru na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.

21

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski zaproponował, aby
był ten sam 3 – osobowy skład Komisji Skrutacyjnej.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII /264 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: powołanie Komisji
Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poprosił o zgłaszanie
kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Róg Ewa – radna – zgłasza kandydaturę Andrzeja Kacprzaka, który wyraził
zgodę.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jarosław Jurowski odczytał regulamin
głosowania.
Rada Miejska głosami; za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła
regulamin głosowania.
Regulamin głosowania znajduje się w załączniku nr 42 do protokołu.
Trwa głosowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jarosław Jurowski odczytał protokół
Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Obecnych 19 radnych.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 265 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.
Uchwała wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Rożenek Andrzej – radny – na kartach do głosowania były dopiski,
a wcześniej były głosy, że wybory były nietajne.
Wijata Jerzy – radny – na karcie do głosowania ja dopisałem swoje nazwisko,
ale w regulaminie jest zapis, że dopisanie na karcie do głosowania
dodatkowych nazwisk nie powoduje nieważności oddanego głosu.
Klimek Janusz – radny – wnosi o zmianę porządku obrad i wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia
17 grudnia 2010r. zmienionej uchwałą Nr IV/27/11 Rady miejskiej w Opocznie
z dnia 28 stycznia 2011r. zmienionej uchwałą Nr XXV/227/12 Rady Miejskiej
w Opocznie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: przedmiotu działania i
ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 1, wstrz. – 0, wprowadziła do
porządku obrad proponowany projekt uchwały.
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Zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. zmienionej
uchwałą Nr IV/27/11 Rady miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia
2011r. zmienionej uchwałą Nr XXV/227/12 Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: przedmiotu działania i ustalenia
składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
Radni na sesji otrzymali projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 1, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 266 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr
II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. zmienionej uchwałą Nr IV/27/11 Rady
miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r. zmienionej uchwałą Nr
XXV/227/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2012r. w
sprawie: przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych komisji
stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
Klimek Janusz – radny – wnioskuje o odwołanie Wiceprzewodniczących
Komisji Rady Miejskiej: Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i
Usług, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu, Komisji do Spraw
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Firkowski Bartłomiej – radny – powinno być w pierwszej kolejności
odwołanie Przewodniczących Komisji, a później Wiceprzewodniczących.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poddał pod głosowanie
wniosek radnego Klimka.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek
radnego Klimka.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski odczytał projekt
uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Komisji.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 1, wstrz. – 0, odwołała
radnego Andrzeja Kacprzaka z Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 2, wstrz. – 0, odwołała
radnego Grzegorza Wołąkiewicza z Wiceprzewodniczącego Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 1, wstrz. – 0, odwołała radnego
Józefa Dąbrowskiego z Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.
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Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 1, wstrz. – 2, odwołała radnego
Mieczysława Wojciechowskiego z Wiceprzewodniczącego Komisji do
Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Tym samym Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVII / 267 /13 z dnia
31 stycznia 2013r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Komisji
stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
Klimek Janusz – radny – wnioskuje o odwołanie Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 2, wstrz. – 0, przyjęła wniosek
radnego Klimka.
Klimek Janusz – radny – wnioskuje o wyborze Wiceprzewodniczących
Komisji Rady Miejskiej.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek
radnego Klimka.
Odwołanie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa i poddał pod
głosowanie.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 1, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 268 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie odwołania
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa.
Uchwała stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
W czasie przerwy Komisje Rady wybrały Wiceprzewodniczących Komisji
i przedstawiły kandydatów Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie
i poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 1, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 269 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu
i Usług. / radny Jerzy Wijata /
Uchwała stanowi załącznik nr 47 do protokołu.
Wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa i poddał pod
głosowanie.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła
Uchwałę Nr XXVII / 270 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa. /radna Alicja Szczepaniak/.
Uchwała stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
Wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty i Kultury.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty i Kultury i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 2, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 271 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty
i Kultury. / radny Rafał Kądziela /
Uchwała stanowi załącznik nr 49 do protokołu.
Wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 272 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu. / radna Janina Pęczek /
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Wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży
i Kultury Fizycznej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny,
Młodzieży i Kultury Fizycznej i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 273 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury
Fizycznej. / radny Grzegorz Wołąkiewicz /
Wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej i poddał
pod głosowanie.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII / 274 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. / radnego Jarosława
Jurowskiego/
Klimek Janusz – radny – wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie odwołania
Przewodniczących Komisji: Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i
Usług, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Komisji
Rewizyjnej.
Odwołanie Przewodniczących Komisji stałych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie odwołanie Przewodniczących Komisji stałych.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 0, odwołała radną
Alicję Szczepaniak z Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 0, odwołała
radnego Rafała Kądzielę z Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty, Kultury.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, odwołała radnego
Andrzeja Rożenka z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Tym samym Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXVII / 275 /13 z dnia 31
stycznia 2013r. w sprawie odwołania Przewodniczących Komisji stałych Rady
Miejskiej w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 54 do protokołu.
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Rożenek Andrzej – radny – podziękował za odwołanie z funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w której przewodniczył 6 lat. Obecne
wybory to nie praca na rzecz społeczeństwa tylko walka o funkcje.
Wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski prosi o zgłaszanie
kandydatur na Przewodniczących Komisji.
Wijata Jerzy – radny – zgłasza radną Jadwigę Figura na Przewodniczącą
Komisji Budżetowej, która wyraziła zgodę.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII /276/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i
Usług.
Uchwała stanowi załącznik nr 55 do protokołu.
Wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty i Kultury.
Kądziela Rafał – radny – zgłasza radna Barbarę Wacławiak na
Przewodniczącą Komisji Zdrowia.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII /277/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i
Kultury.
Uchwała stanowi załącznik nr 56 do protokołu.
Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Jurowski Jarosław - radny – zgłasza radnego Janusza Klimka na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który wyraził zgodę.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII /278/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 57 do protokołu.
Wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.
Sijer Jerzy – radny – zgłasza kandydaturę radnej Ewy Róg na Przewodniczącą
Komisji Gospodarki Komunalnej, która wyraziła zgodę.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę
Nr XXVII /279/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa.
Uchwała stanowi załącznik nr 58 do protokołu.
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Ad. pkt.12.
Zapytania i wolne wnioski.
Bartłomiej Firkowski- radny- Czy w poniedziałek zostanie podpisane
porozumienie w sprawie przystanku Opoczno- Południe? Nie zostali zaproszeni
parlamentarzyści, którzy zajmowali się tym problemem. Pan Robert Telus nie
został zaproszony na to spotkanie.
Marek Sijer- radny- Proszę o podanie ile dyrektorzy mają dodatku
funkcyjnego, czy mają dodatek motywacyjny?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Dyrektorzy nie mają
dodatku motywacyjnego z wyjątkiem dwóch Dyrektorów, w tych placówkach
prowadzone są stołówki, dodatek motywacyjny wynosi 5%, chodzi o szkołę w
Bielowicach i Mroczkowie Gościnnym.
Jan Wieruszewski – Burmistrz OpocznaNa spotkanie musielibyśmy
zaprosić wszystkich parlamentarzystów. Odnośnie do wypowiedzi, że Poseł
Robert Telus wniósł o zmianę w budżecie, to samo było z obwodnicą. Pojawił
się artykuł w prasie, że Poseł zgłosił poprawkę do budżetu, a potem pojawił się
artykuł że obwodnicy nie będzie. Znów mamy to samo.
Bartłomiej Firkowski- radnyW latach 1998-2002 ze wszystkimi
parlamentarzystami współpracowałem, to należało do moich obowiązków.
Niuanse nie powinny mieć miejsca. Powinien być wykorzystany każdy moment,
aby ten przystanek powstał.
Andrzej Pacan- Sołtys Bielowic- W imieniu mieszkańców Bielowic, kolonii
Siedliski proszę o zrównanie i utwardzenie tej drogi. W tej chwili nie można
przejechać tą drogą, są dziury i błoto.
Ad. pkt.13.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski
podziękował obecnym za udział i zamknął XXVII sesję Rady VI kadencji
wypowiadając stosowną formułę: „ Zamykam dwudziestą siódmą sesję Rady
Miejskiej w Opocznie”.
Radni otrzymali do wiadomości pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 26
listopada 2012r. / 652 /, z dnia 27 grudnia 2012r./677 /, z dnia 11 stycznia
2013r. / 686 /, Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 24 stycznia 2013r.,
Pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 stycznia 2013r. /698 /.
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia 20.40.
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 25 lutego 2013r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski
Protokołowały:
Marta Gonsiewska

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz
Sekretarz obrad:
Ewa Róg

Bogumiła Kucharska
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