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Protokół Nr XXXI/13 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 4 czerwaca 2013r. 

 

Ad.pkt.1 

Otwarcie obrad. 

Trzydziestą pierwszą 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 pierwszą  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. 

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 15 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-15, przeciw- 1, wstrz.-1 wybrała radnego Wiesława 

Wołkiewicza na sekretarza obrad XXXI 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 5 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski zapytał, czy są 

propozycje zmian do porządku obrad. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski 

odczytał porządek obrad. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
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2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przedłożenie porządku obrad. 

     4.  Podjęcie uchwał w sprawach:  

        a)    uchylenia uchwały Nr XXX/308 /13 Rady Miejskiej w Opocznie z   

               dnia 10 maja 2013 r. w    sprawie  likwidacji Szkoły  Podstawowej w   

              Kruszewu ,                                                                                                            

       b) przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kruszewu           

stowarzyszeniu,                                                     

       c)    uchylenia uchwały Nr XXX/307/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 

10 maja 2013 r. w sprawie  likwidacji Szkoły     Podstawowej w Woli Załężnej,                                                                                       

      d) przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej Woli Załężnej 

stowarzyszeniu , 

e) uchylenia uchwały Nr XXX/ 306 / 13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 

maja 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły  Podstawowej w Dzielnej ,  

f) przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Dzielnej   

stowarzyszeniu, 

g) uchylenia uchwały nr XXIV / 218 /2012 Rady Miejskiej w Opocznie z 

dnia 9 listopada2012 r. w sprawie       

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości , na których nie  zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne , 

h) zmiany uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi    

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawek za pojemnik , 

i) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  o wysokości 

opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi , składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno , 

j) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Opoczno   

k)  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości                

i zagospodarowania tych odpadów , 

l) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 

m) zmiany uchwały nr V / 44/ 11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 

marca 2011 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzeń za inkaso.  

        5. Zapytania i wolne wnioski. 

        6. Zamknięcie obrad. 

Ad.pkt.4  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
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Uchylenia uchwały Nr XXX/308 /13 Rady Miejskiej w Opocznie z  dnia 10 

maja 2013 r. w    sprawie  likwidacji Szkoły  Podstawowej w Kruszewu.                                                                                                    

Przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kruszewu           

stowarzyszeniu.      

Uchylenia uchwały Nr XXX/307/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 

maja 2013 r. w sprawie  likwidacji Szkoły     Podstawowej w Woli Załężnej.    

Przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej Woli Załężnej 

stowarzyszeniu, 

Uchylenia uchwały Nr XXX/ 306 / 13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 

maja 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły  Podstawowej w Dzielnej.  

Przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Dzielnej   stowarzyszeniu. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Blok uchwał jest konsekwencją decyzji podejmowanych na sesjach w styczniu 

w maju tego roku. Zapowiedzieliśmy wówczas, ze przygotujemy uchwały          

o przekazaniu tych szkół stowarzyszeniom. Po sesji styczniowej  w tych trzech 

miejscowościach powstały stowarzyszenia które zgłosiły chęć prowadzenia tych 

szkół. Na chwile obecną wszystkie te stowarzyszenia dopełniły działania 

rejestracyjne. Stowarzyszenia powtórzyły wniosek o przekazanie tych szkół. Po 

przekazaniu szkoła nadal jest szkołą publiczna prowadzoną przez inny organ. 

Dla dzieci nic się nie zmienia , zmiana dotyczy nauczycieli. Gmina będzie 

przekazywała dotacje na te szkoły, na każde dziecko. Istotnym elementem jest 

fakt, że uchwała musi uzyskać pozytywna opinię Kuratora Oświaty z Łodzi. 

Załącznikiem uchwały jest wzór umowy pomiędzy gminą a stowarzyszeniem. 

Projekt tych umów przesłaliśmy stowarzyszeniom wcześniej celem zapoznania 

się, do konsultacji i wprowadzenia uwag.  W przedstawionej wersji uwagi te 

zostały uwzględnione. Gmina przekazuje nieruchomość wraz z gruntami tylko 

na prowadzenie szkoły. Stowarzyszenia prosiły, aby mogły wykorzystywać to 

na inna działalność oświatową, zgodziliśmy się, ale zyski musza być 

wykorzystane na oświatę i bieżące prowadzenie szkoły. Zgodziliśmy się także 

obniżyć wysokość kosztów remontów do 1.500 zł, powyżej tej kwoty będzie to 

zadanie gminy.  Przekazanie może nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy od 

momentu podjęcia uchwały, najwcześniejszym terminem jest styczeń 2014 roku. 

Proponowane uchwały odnoszą się po kolei do każdej szkoły. Myślę, ze do tej 

pory dużo rozmawialiśmy na ten temat , decyzja należy do Rady Miejskiej. 

Jerzy Wijata – radny- Chce dopytać o pewna kwestię, z propozycji umowy 

wynika, że kwota tysiąc złotych dotyczy mienia  stałego. Nie rozumiem §6 i §7, 

czym się różnią od siebie.  
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Barbara Wacławiak- radna- Proszę Panie Burmistrzu, aby Pan jeszcze raz 

przybliżył koszty i oszczędności. 

Janusz Macierzyński – Z-ca  Burmistrza Opoczna – Będę bazował na 

budżecie roku 2013, czyli to co placówki mają już do wiadomości podane, otóż 

zgodnie z podziałem środków budżetowych na oświatę, na wszystkie te trzy 

placówki, Kruszewiec, Wolę Załężna i Dzielną budżet zamyka się kwotą 

812.861,00zł. plus około 16 tysięcy, które musza być skierowane do Szkoły 

Podstawowej w Kruszewcu na zakup oleju, a które nie są ujęte w tym podziale 

ponieważ są zapisane w budżecie Urzędu Miejskiego. Jeśli chodzi o Wolę 

Załężną i Dzielną, ponieważ tam jest ogrzewanie na paliwo stałe, dokładnie na 

węgiel  lub eko-groszek te pieniądze są już wkalkulowane w posiadany budżet. 

Proszę Państwa 812.861,00 zł które może wzrosnąć do 840 tysięcy złotych 

może pozostać na inne cele w budżecie gminy, ale dopiero od kolejnego roku 

kalendarzowego, w przypadku jeśli Rada nie zmieni dotychczasowych swoich 

stanowisk. Co będzie jeśli placówki zostaną, tzn. uchwały zostaną uchylone 

przez Radę, w bieżącym roku nie będzie żadnych oszczędności. Oszczędności 

mogą pojawić się dopiero w przyszłym roku i te zmniejszenia kosztów będzie to 

różnica między, szacujmy to, kosztami dotychczasowymi a które w przyszłym 

roku będą na pewno wyższe i dotacją co mogą poszczególne szkoły 

otrzymywać, czyli dotacja wyliczona według wskaźników które daliśmy 

dyrektorom, dla szacunku tylko, nie szczegółowego wyliczenia, to byłby dotacja 

dla tych trzech placówek rzędu 525 tysięcy złotych, zarówno na szkołę 

podstawową jak i na oddziały zerowe. Potencjalna, ewentualna oszczędność       

o która Pani Radna pyta, to byłaby różnica między kwota 840 tysięcy złotych,    

a kwota 525 tysięcy złotych, czyli około 300 tysięcy złotych. Jeśli Rada utrzyma  

stanowisko, to 260 tysięcy zostanie w budżecie gminy, ale będą wypłacone 

odprawy dla nauczycieli, czyli w tym roku nie będzie oszczędności. W roku 

przyszłym będą oszczędności 850 tysięcy. Przedstawię dalsze funkcjonowanie 

tych  placówek, będą otrzymywały dotacje na jedno dziecko. W Kruszewcu 

będzie pracowało trzech nauczycieli na pełnym etacie, dodatkowo dwóch 

nauczycieli na niepełnym etacie, jeden nauczyciel j. angielskiego i jeden 

nauczyciel religii. Płace nauczycieli miesięcznie będą wynosiły 7.575,00zł netto 

plus koszty. Wola Załężna przewiduje zatrudnienie trzech nauczycieli na 

pełnym etacie. Wynagrodzenie jednego nauczyciela będzie wynosiło 2.500,00zł 

plus 20% dodatku. Dzielna zakłada, że będą 2 etaty, wynagrodzenie będzie w 

wysokości 2.310,00zł brutto. Dzielna nie podała jaki będzie wymiar 

zatrudnienia. 

Barbara Wacławiak- radna- Mamy podane etaty nauczycieli, a nic pan nie 

mówi ł o obsłudze.  Ile dzieci będzie w poszczególnych klasach? 
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Jadwiga Figura – radna-  Przekonajcie mnie Państwo, że będą oszczędności. 

W mieście jest 30 uczniów, a tu 19. Co będzie, jeśli stowarzyszenia nie będą 

mogły poradzić sobie? 

 

Janusz Macierzyński – Z-ca  Burmistrza Opoczna – Nie mogę wypowiedzieć 

się  jak widzę prowadzenie tych szkół. Podam ilość  dzieci w poszczególnych 

oddziałach w tych trzech szkołach w nowym roku szkolnym 2013/2014.             

1. Szkoła Podstawowa w Dzielnej: 

- kl. I – 4; 

- kl. II – 8;  

- kl. III -5; 

- razem 17 + odział „0”- 12. 

2. Szkoła Podstawowa w Kruszewcu: 

- kl. I – 2; 

- kl. II – 7;  

- kl. III -6; 

- razem 15 + odział „0”- 17. 

3. Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej: 

- kl. I – 0; 

- kl. II – 9;  

- kl. III -9; 

- razem 18 + odział „0”- 10. 

 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Odnośnie wypowiedzi Radnego Jerzego Wijaty, te tysiąc złotych dotyczy 

nieruchomego mienia szkolnego. Wyłączyliśmy z tego sprzęt elektroniczny         

i pomoce dydaktyczne. Ustawa o oświacie  określa  tryb przejęcia, te zapisy 

odnoszą się do zawartości umowy. Nie odniesienie się do wszystkich kwestii 

byłoby uchybieniem.  

 

Jerzy Wijata- radny- Tryb przejęcia to nie to samo co wypowiedzenie umowy. 

 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Umowa musi zawierać warunki wypowiedzenia, obie strony mogą 

wypowiedzieć umowę. Gmina może wypowiedzieć umowę poprzez Radę 

Miejską, która może podjąć uchwałę o rozwiązaniu umowy. 

 

Mieczysław Wojciechowski – radny-  Odniosę się do wypowiedzi Pani 

Jadwigi Figury, było pytanie dlaczego jest 30 uczniów w szkole,  Pan Burmistrz 

wcześniej powiedział, że tak powinno być w oddziałach.  

Chce zwrócić uwagę na § 5 pkt.7 umowy o przekazaniu szkoły, słowa                 

o wandalizmie nie mogą odnosić się do tak małych dzieci. 
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Ewa Róg – radna- Czy są Państwo, którzy reprezentują stowarzyszenia, proszę 

się przedstawić. 

 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Przepraszam, to jest moje niedopatrzenie, są prezesi stowarzyszeń, przedstawię 

ich. W Dzielnej Prezesem Stowarzyszenia „W trosce o dzieci” na Rzecz 

Rozwoju Oświaty jest Pani Monika Kowalska. W Woli Załężnej Prezesem 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna jest  Pani Zdzisława 

Bąkiewicz. W Kruszewcu Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty 

W Kruszewcu „Nasza Szkoła” jest Pan Mieczysław Wojciechowski. 

Ewa Róg – radna- Czy w stowarzyszeniu prezesem może być radny, kiedy to 

jest finansowane  z budżetu gminy? 

Danuta Popińska- Radca Prawny- Radny nie może prowadzić działalności 

dysponując mieniem gminy. 

Jadwiga Figura- radna- Nie zrozumiał mnie Pan, Panie Mieczysławie. Proszę 

mnie przekonać, że warto prowadzić szkołę dla 20 uczniów. 

Edyta Kałużyńska - Dyrektor SP w Woli Załężnej -  Proszę Państwa, 

dyskusja rozpoczęła się w styczniu, ja myślałam, ze dziś będą głosowania,          

a znów są wątpliwości. Mówimy teraz o szkole, która jest blisko dzieci, jest to 

zapewnienie nauki w bezpiecznych warunkach, jest to również utrzymanie 

etatów.  

Bartłomiej Firkowski- radny- Proszę Państwa, była grupa która broniła 

małych szkół. Teraz przedstawia się uchwałę o cofnięciu likwidacji, co jest 

dalszym etapem, żeby Stowarzyszenia przejęły te szkoły, dajmy im szanse. Co 

będzie, jeśli Rada nie przegłosuje  uchwały o uchyleniu likwidacji? Głosowanie 

powinno być imienne, będę głosował na „tak”, jak mi serce nakazuje. 

Rafał Kądziela- radny- Trudno jest o tym myśleć, cóż w szkole jest 

najważniejsze, najważniejsze jest dziecko. Im bardziej klasa jest liczniejsza, tym 

jest gorsza jakość nauczania. Nie jest możliwe, żeby dziecko było dopilnowane   

i robiło postępy. Wypowiedź Pani dyrektor przekonała mnie i jestem za 

przekazaniem tych szkół do stowarzyszeń. 

Janusz Klimek- radny-  Szanowni państwo, wszystkie dzieci są  ważne, to nie 

jest tak, żeby zrobić nauczanie indywidualne dla wybranych miejscowości.  Pan 

Prezes Stowarzyszenia w Kruszewcu jest Radnym, ustawa zabrania tego.  

Wracając do szkół, to wszystkie dzieci są ważne. Zastanówmy się również nad 

zmniejszeniem oddziałów 30 osobowych do 25. Mierzmy wszystkich jedna 

miarą, dzieci się tak samo rozwijają. Łączenie klas tez nie jest dobrym 
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rozwiązaniem, pomyślmy o całości. Trudno dyskutować, jeżeli w Woli Załężnej 

nie ma dzieci zapisanych do pierwszej klasy. 

Rober Telus – Poseł na Sejm RP- Przysłuchując się te rozmowie, tej dyskusji 

jestem w lekkim szoku, że tak pięknie Burmistrz, że Rada tak zmanipulowała te 

dyskusję. Dzisiaj dyrektorzy szkół i stowarzyszenia proszą się Rady, żeby 

pozwoliła prowadzić szkoły, a nie rozmawiamy w ogóle o tym czy powinniśmy 

zamykać te szkoły. Dlaczego nie wrócić do dyskusji, czy te szkoły dalej nie 

powinny być prowadzone przez gminę? Proszę Państwa, ten krok który zrobicie 

dzisiaj, to czy pani dyrektor będzie się starać czy nie, to doprowadzi do 

zamknięcia tych szkół. Ta kadencja, ta koalicja, ten Burmistrz będzie symbolem 

zamykania w naszej gminie szkół. Jeżeli nie znajdziecie rozwiązania, żeby tych 

szkół nie zamykać, to stowarzyszenie sobie nie poradzi. Dlaczego pojechaliście 

do Łowicza, dlaczego nie pojechaliście tam, gdzie tych szkół nie zamykają. 

Dlaczego nie bierzecie przykładu z Gminy Sławno,?  Cokolwiek nie zrobicie, 

nie uchronicie tych szkół, a jutro będziecie zastanawiać się nad następnymi. 

Ubolewam nad tym, ze nie wzięliście pod uwagę propozycji Radnego 

Mieczysława Wojciechowskiego o filach, bo mogliśmy rozmawiać o filiach, aby 

wprowadzić oszczędności, ale nie zamykać tych szkół. Jesteście pierwszą Rada   

i koalicją, która rozmawia o zamykaniu szkół. Dziwie się tym Radnym, którzy 

mieli bronić tych szkół, teraz są za ich likwidacją.  

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 

Dziękuję Panu Posłowi, chce tylko podkreślić, że Pan te koalicję tworzył. Pan 

sobie wyobraża , że Radni nie dyskutowali wcześniej, ta dyskusja trwała już od 

wielu lat i  Radni chcą mieć wiedze na ten temat, myślę że tutaj takie pouczania 

są nie potrzebne. Proszę o zadawanie pytań. 

Mieczysław Wojciechowski- radny-  odnośnie wypowiedzi Pana Klimka , co 

do 30 uczniów w oddziałach w szkołach miejskich. Są klasy gdzie jest 31, 32 

uczniów, ale są też mniejsze. 

Zdzisława Bąkiewicz- Prezes Stowarzyszenia w Woli Załężnej-  Subwencja  

na dziecko będzie taka sama , koszt na jedno dziecko – 7.600,00zł. Nikt nie 

dołoży nam złotówki. Rodzice chcą tej szkoły, dlaczego mamy z nie 

rezygnować?  Możemy stworzyć dzieciom lepsze warunki nauki. 

Ewa Bolarczyk- Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kruszewcu- Prosiliśmy    

o filię, nie chcieliśmy stowarzyszeń, to nie był nasz pomysł, to organ 

prowadzący zaproponował takie rozwiązanie.  Wybraliśmy stowarzyszenie, 

mieliśmy krótki termin na założenie stowarzyszenia, wywiązaliśmy się z tego. 

Jeśli szkoła zostanie zlikwidowana, to co pozostanie. Przepraszam, ale emocje 

biorą górę…  U nas prezes nie będzie zarabiał, będzie to funkcja społeczna. 
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Subwencja nasza wyniesie 172 tysiące, w zupełności nam to wystarczy, 

pozwólcie nam spróbować. 

Rafał Kądziela- radny- Żeby to mogła być manipulacja, to nie musielibyśmy 

przekazywać  tych szkół stowarzyszeniom, klasa licząca siedmioro dzieci, jest 

klasą bardzo małą.  

Janusz Klimek- radny – Ilu jest nauczycieli w szkole? Do tej kalkulacji 

przyjmuje Pani dwa etaty? 

Ewa Bolarczyk- Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kruszewcu- Trzy etaty po 

24 godziny i nadal będą klasy łączone. 

Janusz Klimek- radny – Było 22 godziny, a jest 24 , to jest nadwyżka godzin. 

Jak pani wyobraża sobie łączenie. Szanowni Państwo obawiam się pewnej 

rzeczy, łączenie klas jest niewłaściwe. Naprawdę trzeba się zastanowić nad 

innym rozwiązaniem. 

Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący rady Miejskiej w Opocznie- 

Proszę Panie Dyrektorki szkół, aby nie musiały się spowiadać, Z-ca Burmistrza  

i Naczelnik dość jasno przedstawili temat. 

Rober Telus – Poseł na Sejm RP-  Prosiłbym, aby Pan Radny Klimek nie 

wypowiadał się w ten sposób, proszę aby to było zapisane w protokole.  

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- My 

tu politycznie. Pan mówi politycznie. 

Rober Telus – Poseł na Sejm RP- Ja czułem, że było krzywdzące dla  Radnego 

Mieczysław Wojciechowskiego. 

Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w  Opocznie- 

Dyskutując używajmy argumentów, z obu stron będą one uzasadnione.  Mnie 

nie interesuje ilość nauczycieli, to Stowarzyszenia będą prowadziły te szkoły. 

Proszę Państwa  i Wy takimi argumentami rzucacie, Pan Firkowski przez kilka 

lat zastanawiał się jak to się stało, Panie Pośle obojętnie jaka jest orientacja 

polityczna, to w jednej ze szkół do klasy I zostało zapisane 2 dzieci i ja nie będę 

za utrzymaniem tych szkół.  

Janusz Klimek- radny – Pan Radny Mieczysław  Wojciechowski jest Prezesem 

Stowarzyszenia i już narusza ustawę, z punktu widzenia prawa nie jest to 

możliwe. Radny nie może głosować w swojej sprawie.  Poza tym w tych 

szkołach są klasy łączone, 22 godziny ma każda z klas, do tego dochodzi 

oddział zerowy który  ma 26 godzin, to powinny być 4 etaty, na które nie ma 

szans na sfinansowanie. Pokrzywdzone są dzieci w mieście , gdzie klasy są 

przepełnione.  
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Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w  Opocznie- 

Przed chwila się uniosłem niepotrzebnie, za co przepraszam. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- To nie Pan Radny decyduje o tym , tylko 

rodzice chcą tej szkoły. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Padłam opinia o Łowiczu. Ile będzie gmina  dopłacała, tego nie wiemy, koszty 

spadną, należy się liczyć z tym, że będą niższe niż w tym momencie.   

Edyta Kałużyńska - Dyrektor SP w Woli Załężnej – My nie chcemy nic 

więcej, tylko spróbować, proszę nam pozwolić. Dziecko zostanie w swoim 

środowisku. Proponuje zrobić przerwę.  

Barbara Wacławiak - radna- Panie Przewodniczący proszę zakończyć tę 

dyskusję, zadajmy konkretne pytania. Do kogo rodzice maja kierować 

zastrzeżenia? 

Janusz Macierzyński - Z-ca Burmistrza Opoczna - Bieżący nadzór będzie 

pełnił Łódzki kurator Oświaty, a organ dotujący będzie czuwał nad 

prawidłowym wykonaniem dotacji.  

Krzysztof Gross- radny- Ekonomia nam się zgadza, wszystko się finansuje, 

stowarzyszenia utrzymają się.  

Jan Stępień - radny- Ja wierze, że w tych trzech społecznościach była duża 

determinacja i powstały stowarzyszenia, jeśli rodzice tego chcą, to jestem 

serdecznie z Państwem, żeby wam się udało.  Co się stanie jeśli Radni uchylą 

uchwałę o likwidacji?  

Janusz Macierzyński - Z-ca Burmistrza Opoczna – Jeśli Rada nie podejmie 

tych uchwał, to obowiązują uchwały z sesji majowej. 

Jan Stępień - radny- Czy stowarzyszenia mogą tworzyć szkoły? 

Janusz Macierzyński - Z-ca Burmistrza Opoczna – Jeśli szkoły zostaną 

zlikwidowane, to stowarzyszenia mogą tworzyć szkoły prywatne, maja prawo 

tworzyć własne szkoły. 

Edyta Kałużyńska - Dyrektor SP w Woli Załężnej –  Jeśli te uchwały o 

likwidacji szkół nie zostaną  uchylone to do 1 września tych szkół nie będzie. 

Jeśli dziś Państwo uchylą te uchwały to z dniem 1 stycznia 2014 roku 

stowarzyszenie przejmuje te szkołę i nadal jest to szkoła publiczna. 
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Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Czy 

Stowarzyszenie w Woli Załężnej podoła prowadzić te placówkę przez 5 lat,        

a nie upadnie  po trzech miesiącach?  

Jan Stępień - radny- Czy ta szkoła będzie trwała pół roku czy więcej to zależy 

od społeczeństwa. 

Janusz Macierzyński - Z-ca Burmistrza Opoczna – Jeśli Państwo uchyla 

uchwałę to te szkoły będą przekazane stowarzyszeniom, jeśli nie to przestana 

istnieć.  Stowarzyszenia są, każde może podjąć decyzje o utworzeniu szkoły 

prywatnej o uprawnieniach szkoły publicznej  i wtedy otrzyma subwencję. 

Sprawa powstania szkoły  prywatnej nie  leży w kwestii Wojewody, czy 

kogokolwiek. Natomiast jeżeli chodzi o przekazanie to jest wymagana 

pozytywna opinia Kuratora Oświaty. 

Zdzisława Bąkiewicz- Prezes Stowarzyszenia w Woli Załężnej- W tym 

momencie  nie mamy czasu założenie szkoły prywatnej. Zarząd Stowarzyszenia  

nie pobiera żadnego wynagrodzenia, członkowie  stowarzyszenia będą płacić 

składki.    

Janusz Macierzyński - Z-ca Burmistrza Opoczna –  Szkoła prywatna 

powstaje w ciągu  tygodnia na podstawie złożonego wniosku.  

Ewa Róg – radna-  Panie Przewodniczący ponieważ są rodzice z ZSS nr 3        

w Opocznie, proszę o udzielenie im głosu. 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 

Mamy ustalony porządek obrad. 

Ewa Róg – radna-  Składam wniosek o rozszerzenie tej dyskusji i proszę          

o głosowanie. 

Rodzice z ZSS nr 3 w Opocznie- My nie chcemy dyskutować, tylko prosimy   

o 5 minut czasu. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Byłem na spotkaniu z Państwem, 

chce mówić w podobnej sprawie, dobrze, że Państwo jesteście.  Mamy taka 

sytuacje, że w jednej z tych trzech szkół ma być jeden oddział, który będzie 

liczył 2 dzieci i nic nie wolno z tym zrobić. Chce przypomnieć fakty,                  

w kadencji sejmu 2006- 2008  małe szkoły nie miały racji bytu. Subwencja jaką 

gmina otrzymywała, w zupełności wystarczała na szkoły miejskie. Co w tej 

Warszawie Posłowie robią, co ze zmiana karty nauczyciela? Tego typu szkoły   

w miejscowościach, gdzie połowa dzieci idzie do Opoczna, nie powinny istnieć.  

Rodzice sprzeciwiają się klasom łączonym.  Za chwile na terenie wiejskim nie 

zostanie żadna szkoła. Jeśli poseł mówi, ze takie małe szkoły powinny być , tom 
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głupoty opowiada. Jeżeli maja istnieć małe szkoły dla dobra dziecka, to na 

innych zasadach niż Karta Nauczyciela. Trzeba mieć odwagę, aby podejmować 

decyzje.  Mamy rodziców z Opoczna, którzy nie chcą klas po 32 dzieci.  W ZSS 

nr 2 miały być dwa oddziały po 35 uczniów, a w ZSS nr 3 po 26 uczniów.  Jeśli 

chodzi o te trzy szkoły. To moja propozycja  była taka, że jeśli nauczyciele chcą 

się poświęcić, to dałem im taką szansę.  Z drugiej strony odbieram dyskusje w 

ten sposób, myślę że są sygnały, że stowarzyszenia poddadzą się i wypowiedź 

Pani Dyrektor z Kraśnicy, że została postawiona pod murem są odbierane przez 

Radnych z obawą, że stowarzyszenia zmienia zdanie.  Największa determinacje 

wykazała Pani Dyrektor z Woli Załężnej.  Radni maja wiele wątpliwości, 

wypowiedzi nie powinny być pod publiczkę. Powinniśmy być konsekwentni w 

podejmowaniu decyzji.  Te dyskusje trwają z tego samego powodu, wszyscy 

mamy takie same problemy i wszyscy podejmują decyzje. Wypowiedź Posła 

była polityczna. 

Jan Stępień - radny-  Z punktu widzenia Radnego, gdzie zadłużenie sięga 60%, 

chciałbym, żeby ten temat się zakończył. 

Rodzice z ZSS nr 3 w Opocznie-  Mamy prośbę do Państwa o wsparcie nas      

w utworzeniu trzeciego oddziału klasy I w ZSS nr 3 w Opocznie, argumentów 

ku temu jest wiele. Wybraliśmy te placówkę, bo jest najodpowiedniejsza, ZSS 

nr 3 cieszy się  zaufaniem rodziców.  

Szkoły w Opocznie są w czołówce, a w klasy są bardziej liczebne niż                 

w województwie łódzkim.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski ogłosił 20 

minut przerwy. 

Po przerwie. 

Mieczysław wojciechowski- radny-  Pani Dyrektor z Kruszewca też się bardzo 

zaangażowała i poświeciła, aby ta szkoła została w Kruszewcu. 

   Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

uchwały pod głosowanie. 

 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 5, wstrz. – 2, podjęła Uchwałę Nr 

XXXI / 311 /13 w sprawie  uchylenia uchwały Nr XXX/308 /13 Rady 

Miejskiej w Opocznie z  dnia 10 maja 2013 r. w sprawie  likwidacji Szkoły  

Podstawowej w  Kruszewu.                                                                                                           

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
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Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 0, wstrz. – 4, podjęła Uchwałę Nr 

XXXI / 312 /13 w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w 

Kruszewu stowarzyszeniu.                                                     
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 3, wstrz. – 3, podjęła Uchwałę Nr 

XXXI / 313 /13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/307/13 Rady 

Miejskiej w Opocznie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły 

Podstawowej   w Woli Załężnej.                                                                                       
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 4, podjęła Uchwałę Nr 

XXXI / 314 /13 w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej 

Woli Załężnej stowarzyszeniu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 3, wstrz. – 3, podjęła Uchwałę Nr 

XXXI / 315 /13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/ 306 / 13 Rady 

Miejskiej w Opocznie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły  

Podstawowej w Dzielnej.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 4, wstrz. – 2, podjęła Uchwałę Nr 

XXXI / 316 /13 w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej    

w Dzielnej   stowarzyszeniu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 

Gratuluję wszystkim Stowarzyszeniom. 

Edyta Kałużyńska - Dyrektor SP w Woli Załężnej –  Serdecznie dziękuję w 

imieniu wszystkich Stowarzyszeń, dołożymy wszelkich starań, aby się udało. 

Uchylenia uchwały nr XXIV / 218 /2012 Rady Miejskiej w Opocznie                  

z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie  postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie  zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały            

w sprawie:  uchylenia uchwały nr XXIV / 218 /2012 Rady Miejskiej                  

w Opocznie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie  postanowienia o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie  

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
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      Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę 

Nr XXXI / 317 /13 w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIV / 218 /2012 Rady 

Miejskiej w Opocznie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie  postanowienia            

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ,                      

na których nie  zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.   

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zmiany uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 

tej opłaty i ustalenia stawek za pojemnik. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały            

w sprawie:  zmiany uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty                   i ustalenia stawek za pojemnik. 

Dąbrowski Józef – radny – czy przedłużono termin składania deklaracji  na 

odbiór odpadów, bo był do 31 maja? 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – jest już po terminie, ale 

deklaracje przyjmujemy i konsekwencji nie będzie. 

Firkowski Bartłomiej – radny – były kontrowersje między mieszkańcami 

domków szeregowych a Spółdzielnia Mieszkaniową. Proszę o wykładnię Panią 

Prawnik , czy zabudowa szeregowa jest zabudową wielorodzinną? 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – rozmawiałem z Panem Prezesem Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Opocznie. Mieszkańcy budynków w zabudowie szeregowej 

nie mają gdzie postawić  pojemników na odpady. Mieszkańcy zlecają swojemu 

zarządcy opłatę  za śmieci tak jak opłatę za wodę czy ciepło. Mogą być 

problemy, ale związane z egzekucją opłat. Prezes Spółdzielni powinien ustalić 

na jakich zasadach będą pobierane opłaty. Po rozmowie Prezes Spółdzielni 

skłania się do dotychczasowej administracji. 

Wacławiak Barbara – radna – w prasie są informacje, że niektóre miasta nie 

wymagają tak wielu pojemników na odpady. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – Rada ustala zasady co do opłat. Od 

prawidłowej segregacji  będą zależeć opłaty środowiskowe. Nasz system 

odbioru odpadów działa od wielu lat i jest prawidłowy. Co do przetargów to 

będzie walka firm o rynek. Ci co konstruowali ustawę śmieciową nie brali pod 

uwagę doświadczeń sąsiednich krajów. 
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    Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 1, wstrz. – 1, podjęła uchwałę 

Nr XXXI / 318 /13 w sprawie: zmiany uchwały  w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawek za pojemnik. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 Zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno.  

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały            

w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno.  

 

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę Nr 

XXXI / 319 /13 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru 

deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Opoczno.  

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Opoczno. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały            

w sprawie:  uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Opoczno. 

     Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę 

Nr XXXI / 320 /13 w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Opoczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 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. 
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 Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę Nr 

XXXI / 321 /13 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,                 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały            

w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,  

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

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

Nr XXXI / 322 /13 w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

Uchwała stanowi załącznik nr  17 do protokołu. 

Zmieniająca uchwałę Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 

marca 2011r. w sprawie: określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń 

za inkaso. 

Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/44/11 Rady Miejskiej             

w Opocznie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: określenia inkasentów                        

i wysokości wynagrodzeń za inkaso. 

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

Nr XXXI / 323 /13 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr V/44/11 Rady 

Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad. pkt. 5.  Zapytania i wolne wnioski. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – szkoła w Kruszewcu jest zalewana po 

deszczu, brak jest odprowadzenia wody. Prosi o interwencję. 

Na młodzieżowych zawodach strażackich w Modrzewiu drużyna z Kruszewca 

została odrzucona i pyta dlaczego. 
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Wijata Jerzy – radny – organizatorem zawodów był Zarząd Miejsko- Gminny 

OSP. Jest to organ niezależny. Podjęli decyzję, że w sytuacji młodzieżowych 

drużyn pożarniczych karta zgłoszeniowa ma ważne znaczenie bo jest tam zapis 

daty urodzenia zawodnika i ma to wpływ na ilość punktów. Jeden z 

zawodników nie miał karty zgłoszeniowej. Decyzje sędziów są niepodważalne.  

Wacławiak Barbara – radna – na Komisji Oświaty radny Wojciechowski 

mówił o odwodnieniu, a Pani dyrektor powinna ten problem zgłosić do Wydz. 

Techniczno – Inwestycyjnego. 

Rożenek Andrzej – radny – woda z kanału burzowego od ZPC zalewa ulice. 

Na ul. Staszica jest tylko jedno przejście obok figurki, a Policja nakłada na 

mieszkańców mandaty jeśli przechodzą w innym miejscu. 

Baran Paweł – radny – jeżeli ktoś przyjął mandat to przyznał się do winy. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – woda zalewa bo rowy są niewykoszone, ale 

będą wykoszone trawy. 

Rożenek Andrzej – radny – czy drożny jest kanał ul. Staszica – Mokra? 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – była wykonana próba 

odmulenia i woda już płynie.  

Ad. pkt. 6. Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 

podziękował obecnym za udział i zamknął XXXI sesję Rady VI kadencji 

wypowiadając stosowną formułę: „ Zamykam trzydziestą pierwszą sesję Rady  

Miejskiej w Opocznie”. 

                                 Godz. rozpoczęcia sesji 15.00, godz. zamknięcia 19.10. 

                               Protokół wyłożony do wglądu od dnia 20 czerwca 2013r.  

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej         

                                                                                  w Opocznie                                           

                                                                   Zdzisław Wojciechowski                              

Protokołowały:                                             Sekretarz obrad: 

Marta Gonsiewska                                   Wiesław Wołkiewicz             

Bogumiła Kucharska                                   
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