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Protokół Nr XXX/13 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 10 maja 2013r. 

 

Ad.pkt.1 

Otwarcie obrad. 

Trzydziestą sesję Rady Miejskiej w Opocznie  zwołaną w trybie art.20 ust.3  

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski wypowiadając 

formułę: „Otwieram trzydziestą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 

Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu. 

Wniosek o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 1a do protokołu. 

Informacja z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty                 

i Kultury stanowi załącznik nr 1b 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. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski stwierdził, że listę 

obecności podpisało 17 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować 

prawomocne uchwały. 

Ad.pkt.2. 

Wybór sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski na sekretarza obrad 

zaproponował radnego Wiesława Wołkiewicza, który wyraził na to  zgodę. 

Rada Miejska głosami: za-16, przeciw- 0, wstrz.-1 wybrała radnego Wiesława 

Wołkiewicza na sekretarza obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 

Ad.pkt.3  

Przedłożenie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poinformował, że 

porządek obrad został doręczony wraz z zaproszeniem na sesję. 

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski zapytał, czy są 

propozycje zmian do porządku obrad. 

Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna – Proszę o wprowadzenie uchwał      

w sprawach:  
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- zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie gminy Opoczno, 

- zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty       

i ustalenia stawki za pojemnik,  

- uchylenia uchwały Nr XXIV/218/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 

listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,                

a powstają odpady komunalne, 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 -

2029, 

- zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013. 

Chcemy przeprowadzić modernizacje ogrzewania w 2 szkołach,                        

w Ogonowicach i w Mroczkowie Gościnnym oraz w urzędzie Miejskim             

w Opocznie. 

Jerzy Wijata – radny- Uchwały śmieciowe dotyczące  gospodarki odpadami 

powinny być omawiane na komisjach. Okazuje się, że obejmiemy nowym 

systemem strefę zamieszkałą, a pozostałą zostawimy. Wprowadzimy totalny 

bałagan, mamy niezgodność z pozostałymi uchwałami. 

Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna –  Można się nad tym zastanowić, 

niekoniecznie dziś musimy wprowadzić te uchwały. Przetarg ogłosiliśmy dla 

nieruchomości zamieszkałych. Czy Radny sprawdzał, ze są rozbieżności? 

Jerzy Wijata – radny- Pierwsza uchwała dotyczy regulaminu, jeśli odejdziemy 

od tego, to jakim prawem mam regulować ilość pojemników? 

Stanisław Miązek- Naczelnik GKMiOŚ- Mamy od nieruchomości. 

Jerzy Wijata – radny- Z nieruchomości na których jest prowadzona 

działalność gastronomiczna, to odpady będą  wywożone raz w tygodniu i to już 

jest sprzeczność. 

Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna –  Wycofuje wniosek                          

o wprowadzenie tych uchwał do porządku obrad. 

Głosami za - 16, przeciw - 0, wstrz.- 1 wniosek Burmistrza Opoczna Jana 

Wieruszewskiego o wprowadzenie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 -2029 uzyskał akceptację 

Rady Miejskiej. 

Głosami za - 16, przeciw - 0, wstrz.- 1 wniosek Burmistrza Opoczna Jana 

Wieruszewskiego o wprowadzenie uchwały w sprawie: zmian w budżecie 

Gminy Opoczno na rok 2013. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski odczytał porządek 

obrad po zmianach. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przedłożenie  porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie likwidacji Szkoły podstawowej w Dzielnej, 

b) w sprawie likwidacji Szkoły podstawowej w Woli Załężnej, 

c) w sprawie likwidacji Szkoły podstawowej w Kruszewcu, 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2013 -2029, 

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

Ad.pkt.4  

Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie likwidacji Szkoły podstawowej w Dzielnej, 

b) w sprawie likwidacji Szkoły podstawowej w Woli Załężnej, 

c) w sprawie likwidacji Szkoły podstawowej w Kruszewcu, 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  
W dniu 31 stycznia Rada Miejska w Opocznie podjęła  uchwałę o zamiarze 

likwidacji szkół w Woli  Załężnej, Dzielnej i Kruszewcu. Jeżeli powstanie 

Stowarzyszenie to będzie działanie priorytetowe, przekazanie szkół. 

Prowadzimy jednocześnie dwa działania, jedno- likwidacja, drugie – 

przekazanie. Powstały w stowarzyszenia, w Woli Załężnej i Kruszewcu, 

wystąpili do KRS o rejestrację i 2 stowarzyszenia złożyły wnioski, 

stowarzyszenie w Dzielnej jest na końcowym etapie.  Jednocześnie podjęliśmy 

działania o zamiarze likwidacji. Zgodnie z ustawą  powiadomiliśmy rodziców 

wszystkich dzieci i Kuratora Oświaty, którego poprosiliśmy o opinię w tej 

sprawie. Opinia Kuratora nie jest wiążąca dla Rady. Sytuacja wszystkich szkół 

jest  bardzo podobna. Opinia Kuratora była negatywna. Jednocześnie  byliśmy  

zobowiązani przedstawić projekty uchwał do  Związków Zawodowych, które 

również wydały negatywną opinię. Związek Nauczycielstwa Polskiego  został 

zaproszony na Komisję Oświaty.  

Pani Anna Beeger przekazała nam pismo, które stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Jak odbierać projekty uchwał o likwidacji szkół, biorąc pod uwagę deklarację 

Burmistrza o przekazaniu tych szkół. Powodzenie tej procedury nie zależy tylko 

od Rady, Kurator Oświaty musi  wyrazić opinię pozytywną. Gdyby Rada  nie 

podjęła tej uchwały, nic by się nie zmieniło.  Jeśli Stowarzyszenia złoża 
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wnioski, a Kurator wyrazi pozytywna opinię wtedy przekażemy projekty uchwał 

o przekazaniu tych szkół.  Merytoryczna dyskusja była wielokrotnie, wiemy ilu 

jest uczniów, ilu nauczycieli. Teraz pozostała kwestia decyzji. Zrobiłem 

zestawienie co do naboru do tych szkół. W Woli Załężnej średnia  urodzeń 

wynosi 11. Na najbliższy  rok szkolny nie zostało zapisane żadne dziecko do 

pierwszej klasy.  Od 1 września w Woli Załężne j w szkole będzie 18 uczniów. 

W Dzielnej średnia urodzeń wynosi 10. Do pierwszej klasy zapisane jest 4 

dzieci, a 4 jest zapisanych do innych obwodów. W Kruszewcu średnia urodzeń 

wynosi 9. Tak wyglądają ostatnie dane liczbowe. Argument liczebności klas  

jest najważniejszy. Nasz system oświatowy nie jest przygotowany do 

prowadzenia szkół 18 osobowych, koszty są wysokie, należy zastanowić się nad 

racjonalizacją. Równolegle podejmujemy działania dążące  do przekazania 

prowadzenia szkół. Proszę o pytania. 

Wiesław Wołkiewicz-  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Na 

dzieciach nie należy oszczędzać, deficyt budżetowy jest duży, ale moglibyśmy 

zmniejszyć deficyt budżetowy.  Jeśli Kurator podejmie decyzje , ze nie będzie 

przekazania do stowarzyszeń, to szkoła będzie zlikwidowana.  My w Woli nie 

mamy się gdzie spotkać. Zastanówmy się nad tym, który kierunek wybrać. Do 

przekazania może nie dojść przez negatywna ocenę Kuratora. 

Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna –  Ta uchwała która przedstawiam 

Radzie będzie sprawdzianem.  Kurator powinien zgodzić się na przekazanie 

szkół stowarzyszeniom, gdyby się nie zgodził, to sam zaprzeczy własnej opinii.  

Ktoś,  kto się wypowiada, że aspekt ekonomiczny nie ma znaczenia, nie 

powinien się tak wypowiadać, Kurator tak  uzasadnił swą opinię  i powinien być 

konsekwentny. 

Andrzej Rożenek- radny- Ta decyzja, którą Rada będzie musiała podjąć będzie 

trudna. Kiedy podejmowaliśmy uchwały o szkołach, to 100 % społeczeństwa 

chciało mieć tę szkołę u siebie, a teraz 50% posyła do innych szkół. Jeżeli 

Związki Zawodowe przysyłają informację, na której nie ma podpisu, to jest to 

materiał roboczy, a nie pismo do wyjaśnienia. 

Jadwiga Figura –radna-Opinie środowisk są różne, padają pytania. Jak się 

czuje nauczyciel, który uczy 5 uczniów, a jak ten który  uczy 30? Nie ma 

konkurencji wśród  uczniów. Budżet jest jaki jest, trzeba podjąć trudną decyzję. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Zabolała mnie wypowiedź Radnej 

Jadwigi Figury, duża szkoła wcale nie jest najlepsza.  U nas w Kruszewcu jest 

19 uczniów, potrzeba więcej dzieci aby szkoła sama się finansowała. Dwa lata 

temu proponowaliśmy filię, ale nie ma zgody ze strony Burmistrza. Szkoły 

społeczne maja małe szanse na utrzymanie się. Dlaczego uważacie, że szkoły 

filialne nie  przyniosą oszczędności? 

Jadwiga Figura –radna-  Ja tylko wyraziłam opinie środowisk, nie dotyczyło 

to Pana szkoły. Co będzie jeśli będą stowarzyszenia i np. po roku zrezygnują? 
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Andrzej Rożenek- radny-  Decydujący jest tu aspekt ekonomiczny, ponad 50 

dzieci chodzi do szkoły do miasta, gdyby te dzieci wróciły do szkół w swoim 

obwodzie , to te szkoły utrzymały by się.  

Mieczysław Wojciechowski- radny- Rodzice wożą dzieci do szkoły, u nas jest 

odległość 2,5 km, gdyby było 3 km to gmina by musiała dowozić dzieci do 

szkoły. Rodzicom bez różnicy czy zawiozą do szkoły obwodzie, czy do innej, 

zabierają dzieci z sobą. Dlaczego tak dużo dzieci jest w szkołach miejskich? Ja 

prosiłem Pana Burmistrza Macierzyńskiego o podanie informacji ile dzieci ze 

wsi jest w szkołach miejskich. 

Alicja Szczepaniak- radna-  Przez kilka miesięcy dyskutujemy o przekazaniu 

tych szkół, czy nie można było wcześniej wystąpić do Kuratora o opinię? 

Edyta Kałużyńska – Dyrektor SP w Woli Załężnej- Rodzice maja dość walki 

o szkołę, dlatego rodzice  zabierają dzieci. Jeśli będą podjęte uchwały                 

o likwidacji, to szkoła jest już zlikwidowana. Jeśli podejmiecie uchwały              

o przekazaniu to powinno ono być od 1 września.  

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich-  
Gdyby szkoły nie było, to nie mielibyśmy co przekazywać. Jeśli będzie uchwała 

o przekazaniu stowarzyszeniom, to uchwała  o likwidacji zostanie uchylona. Nie 

można mówić, że w Kruszewcu jest 19 uczniów w jednych oddziale, jest ich 

tyle w całej szkole. Stowarzyszenie zanim przestanie funkcjonować, to powinno 

oddać prowadzenie szkoły.  

Edyta Kałużyńska – Dyrektor SP w Woli Załężnej-  W poniedziałek mamy 

jechać do Kuratora, proszę aby dziś nie głosować tych uchwał, zobaczmy co 

Kurator powie. 

Alicja Szczepaniak- radna- Dlaczego wcześniej nie wystąpiliście o opinię? 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Do Kuratora nie mogliśmy zwrócić się wcześniej, Kurator opiniuje uchwały,       

a nie jakieś pisma.  

Mieczysław Wojciechowski- radny- Proszę odpowiedzieć Panie Burmistrzu, 

dlaczego nie opłacają się filie?  

Bartłomiej Mirkowski- radny- Zawirowania i awantury wokół tych szkół nie 

wpływają dobrze na dzieci i środowisko. W listopadzie była „jedenastka”, która 

prowadziłaby te małe szkoły, nie byłoby tej dyskusji. Panie 

Wiceprzewodniczący  Wiesławie Wołkiewiczu  Pan też był w tej „jedenastce”. 

Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna –  Panie  Bartłomieju zarzuca  Pan, że 

Radny Wołkiewicz  zmienił front. Pan także zmienił front. Panie Mieczysławie 

dostanie Pan obszerne materiały w których są wyliczenia. 

Jarosław Jurowski- radny- Panie Mieczysławie ile tych dzieci jest bez 

oddziału przedszkolnego w Kruszewcu? 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Jest 19, a potrzeba 29. 

Janusz Klimek-radny-   Słucham tych  wypowiedzi, chodzi o oszczędności.     

W tych szkołach jest mało dzieci, a utrzymanie szkoły kosztuje. Nie powinno 

tak być, nie można uczyć dzieci w klasach łączonych. Ludzie chcą mieć lepiej 
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wykształcone dzieci. Cały czas dyskutujemy czy likwidować czy przekazać 

stowarzyszeniom.  Jeżeli Państwo założycie stowarzyszenia i nie zmniejszycie 

wynagrodzenia dla nauczycieli, to nie macie szans. Realnie te szkoły mogą być 

filiami innych, ale nadal będzie brakować na nie pieniędzy.  Czy jest sens 

ciągnąć dzieci z daleka, czy dowożenie jest bardziej kosztowne niż utrzymanie 

tych szkół, chcę mieć taka informację. Proszę o przygotowanie materiału, abym 

mógł podjąć decyzję. 

Rodzic – Wola Załężna-  Moje dzieci chodzą do ZSS nr 2, dwoje mniejszych 

dzieci chodzi do Woli Załężnej, gdzie są dopilnowane, w ZSS nr 2 w szóstej 

klasie jest 28 dzieci w tym  ośmioro to totalne  łobuzy.  Na zajęciach  

nauczyciele ze zdenerwowania wychodzą z klasy.  

Janina Piekielnik- NSZZ Solidarność- Nauczyciel pracuje 40 godzin, w tym 

zajęć dydaktycznych jest 18. Co do efektów kształcenia, to tym trzem szkołom 

nic nie można zarzucić. 

Ewa Bolarczyk- Dyrektor SP w Kruszewcu-Ja mam przed sobą wyniki testów 

z języka polskiego, mamy bardzo wysoki poziom. Przykro nam słuchać, że 

szkoły małe nie przynoszą efektów. Na początku proponowaliśmy filie, a potem 

zgodziliśmy się na szkołę społeczna, teraz mam przed sobą projekt uchwały o 

likwidacji.  Na opinie Kuratora czeka się 14 dni, proszę                       o 

wstrzymanie się z podjęciem tych uchwał. 

Edyta Czarnecka- Dyrektor ZSS nr 2 w Opocznie- Padły tutaj niestosowne 

argumenty , co do szkoły, czy w niej jest tylko patologia, co ze strony rodziców 

tych dzieci zostało zrobione? 

Rodzic – Wola Załężna-  My prosimy o to, aby dali nam Państwo możliwość 

prowadzenia tej szkoły. Jest nas tak mało rodziców, bo zbyt późno 

dowiedzieliśmy się o tej sesji. 

Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna –  Nie zmieniamy zdania co do 

przekazania tych szkół. 

Edyta Kałużyńska – Dyrektor SP w Woli Załężnej-  Jeśli dziś zostanie 

podjęta uchwała likwidacji, to szkoła przestanie istnieć. 

Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna – Jeśli Kurator wyda pozytywna 

opinie, to Rada podejmie jak najszybciej decyzję o przekazaniu  tych szkół. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Wszystkim nam na tym zależy , proszę Związki Zawodowe o złożenie opinii. 

Anna Beeger- OPZZ Oddział w Opocznie-  Panie Burmistrzu my nie 

zawiadamialiśmy OPZZ. 

Andrzej Rożenek- radny- Czy Panie w Związkach Zawodowych są na etacie 

czy pracują społecznie ? Czy Panie przekazałyście pisma otrzymane z Urzędu 

miejskiego dalej? 

Anna Beeger- OPZZ Oddział w Opocznie-    Uchwały te opiniowane były 

przez nas, ale powinny być opiniowane przez  Radę OPZZ Województwa 

Łódzkiego. 
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Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna – Oczekiwałbym odpowiedzi od tych 

Pań, aby wystąpiły o zaopiniowanie.  

Janina Piekielnik – NSZZ Solidarność- Kontekst tej dyskusji jest szerszy, że 

Związki Zawodowe zachowują się w taki sposób. Nasze negocjacje są bardzo 

trudne, a dotyczyły w tym roku zmniejszenia dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli, zmniejszenia liczby godzin pedagoga szkolnego, świetlicy               

i biblioteki oraz likwidacji trzech szkół.  

Barbara Wacławiak - radna-  Na jakiej podstawie OPZZ wyda opinię              

o likwidacji, jak związek będzie wiedział, jakie jest stanowisko rodziców.  

Rodzice – Wola Załężna- Prosimy o niegłosowanie w tej sprawie. 

Andrzej Rożenek- radny- Rozumiem wypowiedź Pani, że wytłumaczeniem 

jest zasygnalizowanie problemu. 

Anna Beeger- OPZZ Oddział w Opocznie-     Kiedy była uchwała intencyjna, 

Związki Zawodowe nie dostały jej do zaopiniowania. 

Barbara Wacławiak - radna-  Na jakiej podstawie OPZZ wyda opinię? 

Anna Beeger- OPZZ Oddział w Opocznie- Ja jestem przedstawicielem 

nauczycieli i pracowników , OPZZ wydaje opinię. Przekazałam informację , że 

w Gminie Opoczno będą  likwidowane trzy szkoły. 

Barbara Wacławiak – radna- Jeśli Związki Zawodowe informują Redę OPZZ 

w Łodzi, to oni powinni przyjechać  i uczestniczyć w dyskusji, na jakiej 

podstawie wydadzą opinię? 

Anna Beeger- OPZZ Oddział w Opocznie- To pytanie nie powinno być do 

mnie skierowane, ale do Rady OPZZ. 

Kałużyńska Edyta – dyr. SP w Woli Załężnej – jeżeli dzisiaj będzie podjęta 

uchwala o likwidacji szkoły to z jakiego artykułu będą przejmowane przez 

Stowarzyszenia.                                                                                               

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – jeżeli 

Rada Miejska podejmie uchwałę o przekazaniu szkół do Stowarzyszenia to będą 

anulowane uchwały o likwidacji szkół.  

Kałużyńska Edyta – dyr. SP w Woli Załężnej – dzisiaj decyzja o likwidacji 

szkoły, a w poniedziałek jedziemy do Kuratora Oświaty i decyzja powinna być 

podjęta.                                                                                                                 

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – jeżeli 

Kurator Oświaty powie, że przychyli się do zaopiniowania to decyzja wpłynie 

na piśmie.    

Kałużyńska Edyta – dyr. SP w Woli Załężnej – podjęliśmy działania i 

powstały trzy Stowarzyszenia. Wniosek powinien być przesłany do Kuratorium 

już dawno. 

Wołąkiewicz Grzegorz – radny – jeżeli Rada podejmie uchwały o likwidacji 

trzech szkół, to czy będą pieniądze dla nauczycieli. Źle się stało, że gmina nie 

została podzielona na gminę wiejską i gminę miejską. Od półtora roku nie ma 

dialogu Rady i służb gminy z dyrektorami szkół, mieszkańcami i związkami 
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zawodowymi. Czy cięcia finansowe w oświacie zostały podyktowane złą 

sytuacją finansową gminy? Należy właściwie reprezentować mieszkańców. 

Powinna być zamiana wiejskich szkół na filialne i powinny być związane ze 

szkołami macierzystymi. W tej kadencji zmieniliśmy liczbę dzieci w klasach i 

stworzyliśmy warunki do łączenia klas. Oszczędności należy szukać gdzie 

indziej, nie w szkołach. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – radnych wybiera społeczeństwo i ta sytuacja 

dotyka również miejscowości w której mieszkam. Brałem udział w spotkaniach 

z mieszkańcami i rodzice deklarowali, że dadzą dzieci do szkół w swoim 

obwodzie, a nie dotrzymali deklaracji. Po półtora roku działań stoimy w 

miejscu. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – w Kruszewcu mamy 17 dzieci i rodzice 

chcą mieć świetlicę. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – czy można świetlicę tworzyć dla 2 czy               

5 dzieci?  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekty uchwał. 

Firkowski Bartłomiej – radny – wnioskuje o imienne głosowanie nad 

projektami uchwał. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wniosek pod głosowanie. 

     Rada Miejska głosami: za – 4, przeciw – 10, wstrz. – 2, odrzuciła wniosek 

radnego Firkowskiego. 

     Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 6, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę 

Nr XXX / 306 /13 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzielnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

    Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 6, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę 

Nr XXX / 307 /13 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli 

Załężnej. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

    Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 7, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę 

Nr XXX / 308 /13 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewcu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029. 

    Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 1, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę 

Nr XXX / 309 /13 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.                                                            

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
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Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Opoczno na rok 2013. 

Poinformowała, że są wprowadzone trzy zadania inwestycyjne – modernizacja 

kotłowni w Urzędzie Miejskim, w ZS Mroczkowie Goś. i w ZS w 

Ogonowicach. Dofinansowanie będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska. Otrzymaliśmy środki finansowe z PUP na wynagrodzenia 

pracowników interwencyjnych. Są przesunięcia na oczyszczanie miasta.             

Figura Jadwiga – radna – Komisja Budżetowa będzie dopiero 22 maja i 

dlatego komisja uchwał budżetowych nie opiniowała. 

     Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 1, wstrz. – 1, podjęła Uchwałę 

Nr XXX / 310 /13 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 

2013.                                                                                                                     

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Ad. pkt. 5  Zapytania i wolne wnioski. 

Róg Ewa – radna – wnioskuje o posiedzenie dodatkowej Komisji Komunalnej 

w maju na temat uchwał śmieciowych. Na posiedzenie tej komisji zaproszeni 

byliby wszyscy radni.     

Wołkiewicz Wiesław – radny – starorzecze w Zameczku, woda została zatruta 

– czy wiadomo czym zatruto wodę?  

Wojciechowski Mieczysław – radny – prosi o przygotowanie danych na 

posiedzenie Komisji Oświaty: ile oddziałów jest w szkołach miejskich i ile 

uczniów jest ze wsi w każdym oddziale. Ilu uczniów ze wsi z klas pierwszych 

płaci za dojazdy do szkół. Prosi o wiatę przystankową przy blokach PKP w 

Libiszowie. 

Wacławiak Barbara – radna – prosi o zainstalowanie zjeżdżalni na placu 

zabaw na osiedlu kolejowym oraz remont dróg osiedlowych.                                 

Figura Jadwiga – radna – prosi o modernizację ulic Staszica i Tuwima. 

Firkowski Bartłomiej – radny – może należy zrobić sołectwa na terenie miasta 

i byłby fundusz sołecki. 

Rożenek Andrzej – radny – proponuje budowę budynku na ul. Kuligowskiej 

róg ul. Ogrodowej, w którym mieściłoby się  Przedszkole i świetlica. Gmina 

przygotowałaby tylko projekt techniczny i nadzór. Środki finansowe na budowę 

przekazałaby Wspólnota  Gruntowa Błoń Opoczyńskich. Po powstaniu takiego 

obiektu Wspólnota nie ingerowałaby w jego działalność.    

Szczepaniak Alicja – radna – należy być ostrożnym z budową nowego 

Przedszkola bo w Opocznie są budowane dwa prywatne Przedszkola a dzieci 

jest coraz mniej. 

Klimek Janusz – radny – należy poszerzyć działalność Domu Samopomocy 

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.   

Kacprzak Andrzej – radny – ul. Jana Pawła II jest w bardzo złym stanie i 

należy ją wyremontować. 
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Wieruszewski Jan – Burmistrz – w Zameczku do rzeki wprowadzono zieleń 

malachitową. Ryby zostały otrute i wyłowiono około 130 kg śniętych ryb. 

Strażacy wodę rozrzedzali i dopiero była wpuszczana do rzeki. Obecnie Policja 

bada sprawę. Środek wrzucono do zbiornika w 12 miejscach. Prowadzone są 

remonty dróg. Co do wiaty przystankowej to będę się starał, aby do końca 

wakacji problem rozwiązać. Środki finansowe mogą być przeznaczone                  

z funduszu sołeckiego. Modernizację ul. Staszica można wykonać w ramach 

projektu – dojazd do przystanku Opoczno Południe. 

 

Rożenek Andrzej – radny – w momencie funkcjonowania nowego Przedszkola  

to obiekt należałby do gminy. Gdyby natomiast gmina zmieniła przeznaczenie 

budynku to obiekt ten będzie własnością Wspólnoty. 

 

Klimek Janusz – radny – jeżeli jest propozycja co do budowy Przedszkola             

to jest dobre rozwiązanie. Chodzi tylko o logistyczne zabezpieczenie. 

 

Sijer Marek – radny – w maju było wyjazdowe posiedzenie  Komisji Rodziny 

i stwierdziliśmy, że boiska sportowe są dobrze utrzymane, a jedynie budynek 

Opocznianki jest w bardzo złym stanie. Prosi o pomoc w odnowieniu 

pomieszczeń.   

 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – część dzieci dojeżdża ze szkoły prywatnej.             

Z każdej miejscowości są pojedyncze przypadki.  

 

Wojciechowski Zdzisław – Przew. Rady Miej. – czy będzie kontrola                      

w autobusach, czy dzieci płacą za bilety?  

 

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – prosiliśmy dyr. szkół o wykaz 

uczniów, którzy dojeżdżają autobusami poza swój obwód. 

 

Stępień Jan – radny – podjęliśmy uchwały o likwidacji szkół i jaki będzie 

dojazd dzieci do szkół, szczególnie małych dzieci? 

 

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – temat, który podjął radny Stępień 

będzie rozważany jak uchwały wejdą w życie. 

 

Wojciechowski Mieczysław – radny – czy dzieci czteroletnie będą 

przyjmowane do szkoły? 

 

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – oddział przedszkolny ma 

przygotować dzieci do nauki w szkole. Dzieci czteroletnie są przyjmowane do 

Przedszkola.       

 



11 

 

Ad.pkt.15.   

Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 

podziękował obecnym za udział i zamknął XXIX  sesję Rady VI kadencji 

wypowiadając stosowną formułę: „ Zamykam trzydziestą sesję Rady  Miejskiej 

w Opocznie”. 

Godz. rozpoczęcia sesji 10.00, godz. zamknięcia 15.00. 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 7 czerwca 2013r.  

 

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                           w Opocznie 

                                                                 Zdzisław Wojciechowski 

 

 

Protokołowały:                                               Sekretarz obrad: 

Marta Gonsiewska                                         Wiesław Wołkiewicz 

Bogumiła Kucharska                                   

 

 

 

 

 


