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PROTOKÓŁ Nr XXXII/13 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 27 czerwca 2013r. 

Ad.pkt.1                                                                                                                       

Otwarcie obrad.                                                                                                      
Trzydziestą drugą  sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył Przewodniczący 

Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski  wypowiadając formułę: „Otwieram  

trzydziestą drugą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”.                                                                                                                                                                              

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.                                 

Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu.                                                                                                                             

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.               

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 4 do protokołu.             

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski stwierdził, że listę 

obecności podpisało 21 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 Józefa Dąbrowskiego, który wyraził na to  zgodę.             

Rada Miejska głosami: za-17, przeciw- 0, wstrz.-0 wybrała radnego Józefa 

Dąbrowskiego na sekretarza obrad XXXII 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 zmian co do porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 

rozpoczął realizację porządku obrad. 

 Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przedłożenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołów z obrad  XXIX sesji, Nr XXX sesji, Nr XXXI sesji 

VI kadencji. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

6. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2012. 
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7. Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym 

Gminy Opoczno za rok 2012 – ocena. 

8. Wykonanie budżetu gminy za rok 2012: 

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok, 

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

d) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego, 

e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Opoczna. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu 

Gminy Opoczno za 2012 rok, 

b) absolutorium dla Burmistrza Opoczna z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2012 rok, 

c) emisji obligacji, 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2013 – 2029, 

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok, 

f) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, 

g) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Opoczno na lata 2013 – 2015, 

h) rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 8 maja 2013r, 

i) rozpatrzenia wniosków Pani Janiny Podlewskiej z dnia 13 czerwca 

2013r. 

     10.  Zapytania i wolne wnioski.                                                                                               

     11.  Zamknięcie obrad.  

Ad.pkt.4                                                                                                                            

Przyjęcie Protokołów z obrad  XXIX  sesji, Nr XXX sesji, Nr XXXI sesji                          

VI kadencji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokoły  były wyłożone                    

w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym statutem gminy, również 

dzisiaj są dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem sesji. Pyta czy ktoś                    

z radnych wnosi uwagi do protokołów. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał kto z radnych jest          

za przyjęciem protokołu z obrad XXIX  sesji Rady Miejskiej w Opocznie w 

wersji przedłożonej.  

                Rada Miejska głosami  za –18, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół           

z obrad  XXIX sesji VI kadencji. 
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                Rada Miejska głosami  za –19, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół          

z obrad  XXX sesji VI kadencji. 

                Rada Miejska głosami  za –19, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół          

z obrad  XXXI sesji VI kadencji. 

Ad.pkt.5                                                                                                              

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

Macierzyński Janusz –Z - ca Burmistrza Opoczna -  przedstawił 

sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej wraz z uzupełnieniem.                                         

Sprawozdanie i uzupełnienie stanowią załącznik nr 6  do protokołu.                          

Róg Ewa – radna – zbycie w trybie zamiany nieruchomości jako działki nr 

544/3 i 527/1, o jaki teren chodzi? Zbycie w trybie przetargu nieograniczonego 

nieruchomości jako działko 1,2,3/1 i 309 – co to za działki?                         

Szczepaniak Alicja – radna  –  został ogłoszony konkurs na dyrektora SP                    

w Kruszewcu – dlaczego dyrektor ma być wybrany na 5 lat jeśli wiadomo, że 

szkoła będzie prowadzona przez gminę tylko do stycznia?                                                                

Kądziela Rafał – radny – w sprawozdaniu powinno być zapisane, gdzie działki 

się  znajdują.                                                                                                            
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. – R i G GR. – zamiana działek  -  

działki przylegające do ul. Świerkowej. Zamiana jest korzystna dla gminy i 

następuje            z dopłatą na rzecz gminy, wynikającą z różnicy wartości 

zamienianych działek. Druga działka do zbycia w trybie przetargu 

nieograniczonego nieruchomości  to jest teren po dawnym baraku przy ul. 17 – 

go Stycznia.                                         

 Róg Ewa – radna – w mieście jest mało miejsca na parkingi, a sprzedaje się 

grunty przy ul. 17 – go Stycznia.                                                                               

Kądziela Rafał – radny – sprzedaż gminnych działek powinna być przy udziale 

Rady i nie powinniśmy się pozbywać terenu przy ul. 17 – go Stycznia, gdyż jest 

to teren strategiczny dla miasta. Naprzeciwko Zalewu też sprzedano teren 

podając tylko numery działek, a nie informując Rady gdzie te działki się 

znajdują.                                                                                                                    

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – w projekcie budżetu gminy jest 

zawsze przedstawiony wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży.   

Konkurs na dyr. SP w Kruszewcu – przyjęto zasadę, że dyrektorzy szkół będą 

wyłaniani w drodze konkursu. W ubiegłym roku został rozpisany konkurs na 

stanowiska dyrektorów, w tym na stanowisko dyrektora SP w Kruszewcu. Nie 

zgłosił żaden kandydat. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty Burmistrz podjął 

decyzję, iż powoła na okres jednego roku urzędującą dyrektorkę. Kadencja Pani 

dyrektor upływa 31 sierpnia 2013r. Jeżeli obecnie nikt się nie zgłosi  to po 

konsultacji z Radą Pedagogiczną tej placówki Burmistrz powierzy obowiązki na 

kolejny okres. Nie ma podstaw prawnych do powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora kolejnej osobie na okres 4 miesięcy.                                                  

Kądziela Rafał – radny – jeżeli do sprzedaży są przeznaczane działki to 

proszę, aby radni otrzymywali wykaz graficzny.                                                                       
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Figura Jadwiga – radna – czy będzie zaznaczone, że Pani dyrektor będzie 

pełnić obowiązki tylko do końca grudnia.                                                                          

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – nie można tak zapisać. W 

konkursie musi być wyłoniony kandydat na dyrektora i kandydatowi powierza 

się obowiązki dyrektora. Burmistrz może powierzyć obowiązki dyrektora na 

okres  do 5 lat co nie przeszkadza, że od stycznia będzie działać Stowarzyszenie. 

Szkoła będzie przekazana Stowarzyszeniu, a Stowarzyszenie podejmuje decyzję 

czy powoła Panią dyrektor czy powoła inną osobę. Tu nie ma kolizji prawnej.                        

Róg Ewa – radna – jeżeli będzie powołany dyrektor szkoły, a po trzech 

miesiącach Stowarzyszenie powie, że nie radzi sobie z prowadzeniem szkoły,           

to co będzie? Jeżeli Stowarzyszenie zrezygnuje to gmina będzie musiała 

wypłacić odprawy.                                                                                                                

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza –  istotą sprawy jest, aby szkoła 

funkcjonowała. Jeżeli po trzech miesiącach Stowarzyszenie podejmie decyzję, 

że szkoła wraca do gminy to wraca łącznie z kadrą. Jeżeli Rada i Burmistrz 

podejmą decyzję, że szkoła ma funkcjonować to będzie funkcjonować, a jeżeli 

zostaną wdrożone procedury likwidacji to będą podjęte decyzje do określonych 

sytuacji.                                                                                                                                     

Róg Ewa – radna – czy szkoła może być bez dyrektora, a jeżeli gmina będzie 

obciążona kwotami odpraw?                                                                              

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – szkoła nie może funkcjonować              

bez kierownika. Uniknięcie odpraw może być  jeśli gmina zaoferuje 

nauczycielowi pracę w innych placówkach. Jeśli pracy nie ma to system prawny 

określa wypłatę  odpraw.                                                                                                         

Wojciechowski Mieczysław – radny – nowy dyrektor będzie cztery miesiące,           

a jeżeli Stowarzyszenie go nie powoła, tylko innego dyrektora?                  

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – w tym momencie są określone 

przepisy dotyczące przekazania szkół.  Pani dyrektor może być pracownikiem 

Stowarzyszenia i na piśmie i w ciągu 7 dni wyraża zgodę, a jeśli nie wyrazi 

zgody to przestaje być pracownikiem tej placówki dydaktycznej i gmina 

rozwiązuje                z nią stosunek pracy w tryb. art. 20.                                                                             

Kacprzak Andrzej – radny – dyrektor jest powołany na 5 lat, a szkoła jest                 

w Stowarzyszeniu i Stowarzyszenie nie może powołać innego dyrektora.                                                                                               

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – interpretacja radnego Kacprzaka 

nie jest w praktyce prawnej.                                                                                      

Wołąkiewicz Grzegorz – radny – dostawa gruzu do gminy na drogi gruntowe 

– czy wystarczy tych materiałów, czy zabezpieczone są środki finansowe na 

remonty dróg?  Po ostatnich opadach deszczu drogi są bardzo zniszczone.                                                                                                              

Figura Jadwiga – radna - naprawa dachów w szkołach, czy są zabezpieczone 

środki  finansowe na ten cel, niektóre dachy przeciekają jak np. w Modrzewiu, 

Januszewicach.                                                                                                      

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – w materiałach dla radnych, gdzie 

będzie sprzedaż nieruchomości to Wydz. R i GGR będzie zaznaczał graficznie , 

gdzie znajdują się działki do sprzedaży.                                                                             

Kądziela Rafał – radny – za Zamkiem jest teren prywatny, na którym rosną 
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chwasty, czy nie można tego zlikwidować bo działka jest przy wjeździe do 

miasta. Za MDK sprzedano grunty dla ZUS, a odbywają się tam imprezy 

plenerowe. Nie ma pewności czy na działce przy 17 – go Stycznia nie będą rosły 

chwasty.                                                                                                                                 

Róg Ewa – radna – gdyby parking na ul. Szewskiej był monitorowany to byłby 

zapełniony. Przy Krytej Pływalni jest monitoring i parking jest zapełniony. 

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – poszczególne placówki oświatowe 

na bieżąco dokonują przeglądu stanu technicznego swoich obiektów. Po 

ostatniej ulewie okazało się, że dachy przeciekają. Burmistrz przekazał środki na 

remonty dachów. W innych placówkach nie było sygnałów o przeciekających 

dachach. Działka za Zamkiem nie jest gminna, właściciel mieszka w 

Tomaszowie Maz.  

Miązek Stanisław -  nacz. Wydz. GKM i OŚ – nie mamy możliwości 

prawnych, aby zmusić właściciela do likwidacji chwastów na jego działce.                             

Stępień Jan – radny – gmina Opoczno może mieć wpływ na zrobienie 

porządku na działce  za Zamkiem. Gmina może wydzierżawić działkę i zrobić 

porządek. Co do dyr. w Kruszewcu to Stowarzyszenie uszczęśliwiamy na siłę.           

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – szkoła nie może być bez 

dyrektora, obecny jest powołany do końca sierpnia b.r. Dyrektorzy w Dzielnej i 

Woli Załężnej mają powołania do 2018 roku. Najkrótsze powołanie  dyrektora 

może być na okres 1 roku kalendarzowego. Chodzi o to, aby była zabezpieczona 

kadra kierownicza dla szkoły.                                                                                                

Stępień Jan – radny – jeżeli jest taka sytuacja prawna to konsekwencje działań 

musimy ponieść. Obecnie wiemy, że szkoły przejmują Stowarzyszenia. Czy nie 

można powierzyć Pani dyrektor prowadzenia szkoły w Kruszewcu do grudnia?                                                              

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – powierzyć obowiązki można 

nauczycielowi, który spełnia warunki, a mianowicie ma ukończone studia 

podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny umożliwiający pełnienie funkcji 

dyrektora. W Kruszewcu warunki spełnia tylko obecna Pani dyrektor.                            

W związku z tym nie może być zastosowana  procedura powierzenia 

obowiązków. Nowy dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. 

Stowarzyszenie bierze szkołę z kadrą jaka tam jest i Zarząd Stowarzyszenia 

podejmuje decyzję kto będzie dyrektorem.                                                                                                           

Wojciechowski Mieczysław – radny -  w Kruszewcu Pani dyrektor już 

rozpisała godziny w szkole pomiędzy nauczycieli tam pracujących, a jeśli ktoś 

inny wygra konkurs?                                                                                                                  

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – komisja konkursowa podejmie 

decyzję.                                                                                                                    

Wacławiak Barbara – radna – ogłaszamy konkurs na dyrektora SP                                 

w Kruszewcu, a jeśli nikt się nie zgłosi.                                                                                         

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – jeżeli  nie zgłosi się żaden 

kandydat to Burmistrz w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedstawia 

swojego kandydata na okres do 5 lat. Nie krócej niż na okres 1 roku szkolnego. 

Do 5 lipca jest termin składania ofert. Liczymy się z tym, że do konkursu nie 

zgłosi się żaden kandydat, ale czekamy do 5 lipca do kiedy jest termin składania 
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ofert.                                                                                                                                

Klimek Janusz – radny – ustawodawca nie przewidział, że można powołać  

dyrektora szkoły na 4 miesiące. Jeżeli ktoś się zgłosi i będzie powołany na jeden 

rok  to będziemy płacić odszkodowanie. Ustawodawca ustala prawo w dobrej 

wierze, ale tutaj jest przypadek nadzwyczajny. Jeżeli świadomie powołujemy 

dyrektora na okres 1 roku wiedząc, że szkoła będzie funkcjonować 4 miesiące to 

naruszamy przepisy. W związku z tym obojętnie jaką podejmiemy decyzję                    

to zrobimy źle. Jeżeli Kuratorium Oświaty będzie chciało ingerować  to niech 

wyłoży swoje pieniądze na funkcjonowanie placówki. Wybierzmy logiczne 

rozwiązanie.                                                                                                                 

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. O i FE – przepisy mówiące o przekazaniu 

szkół nie są do końca ze sobą spójne. W Kruszewcu jeśli zgłosi się osoba z 

zewnątrz  to jednego nauczyciela musimy zwolnić. Nie mamy podstaw 

prawnych, aby powołać dyrektora na okres krótszy niż 5 letnia kadencja. 

Przepisy nie mówią o tym, ale Stowarzyszenie poradzi sobie z dyrektorem.  

Szkoła nie będzie zlikwidowana, będzie funkcjonować. Tutaj nie ma działań 

niezgodnych   z przepisami.                                                                                                                     

Klimek Janusz – radny – najlepiej dyrektora powołać na cztery miesiące, a nie 

na jeden rok, bo jeśli Wydział Oświaty powoła dyrektora na 1 rok to będzie 

marnotrawstwo pieniędzy. Ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji i mamy 

logiczne pole działania, czytelne i najtańsze.                                                        

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. O i FE – szkoła w Kruszewcu nie będzie 

zlikwidowana 31 grudnia 2013r.                                                                       

Wieruszewski Jan – Burmistrz – radni mają rację, prawo nie przewidziało 

wielu sytuacji.                                                                                                                         

Kądziela Rafał – radny – na Krytej Pływalni przekazano pełnienie 

obowiązków dyrektora i w Kruszewcu też można.                                                                         

Klimek Janusz – radny – należy powierzyć obowiązki. Będziemy kontrolować 

wydatki i również kto będzie ponosił za to odpowiedzialność.                    

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – obowiązki dyrektora można 

powierzyć osobie, która spełnia określone warunki, a co ma zrobić Burmistrz 

jeśli do 31 grudnia 2013r. Stowarzyszenie nie podpisze umowy, że przejmuje 

szkołę i szkoła będzie w gestii gminy do 31 sierpnia 2014r. Radni podjęli 

uchwałę, w której wyrazili zgodę przekazania szkół dla Stowarzyszeń                            

i Kuratorium Oświaty uchwały zaopiniowało pozytywnie. Stowarzyszenie do 

momentu podpisania umowy o przejęciu nie wchodzi w stan prawny. Przejęcie 

szkoły następuje 1 stycznia 2014r. Ostateczny termin podpisania umowy jest   

31 grudnia 2013r.                                                                                                 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – jest możliwość odwołania konkursu. Jeżeli               

za  4 miesiące Stowarzyszenie przejmie szkołę to konkurs odwołujemy                          

i powierzamy przekazanie obowiązków dla dyrektora na cztery miesiące.                             

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. O i FE – zaprasza Przewodniczącego 

Stowarzyszenia z Kruszewca w dniu 28 czerwca 2013r. do Urzędu w celu 
podpisania porozumienia.                                                                                                   
Róg Ewa – radna – powstały trzy Stowarzyszenia, prosi o nazwiska Prezesów 
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Stowarzyszeń.                                                                                                             

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. O i FE – informacji udzielę później. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – przygotowane są umowy do podpisania i 

prosi o kontakt z Prezesami Stowarzyszeń.                                                               

Wołąkiewicz Grzegorz – radny – czy w budżecie są zabezpieczone środki 

finansowe na naprawę dróg po ostatnich ulewach?                                                             

Wieruszewski Jan – Burmistrz – można uruchomić środki finansowe                          

z Zarządzania Kryzysowego i czekamy na faktury.                                                 

Chciałem jeszcze powiedzieć, że spóźniłem się na sesję bo byłem na spotkaniu  

z przedstawicielami PLK i wykonawcą, który wygrał  przetarg na budowę 

peronu Opoczno – Południe. 

Ad. pkt. 6      Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2012. 

Kopania Andrzej – Prez. MPK w Opocznie – przedstawił sprawozdanie 

finansowe za 2012 rok.  

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady sprawozdanie 

finansowe MPK przyjęły do wiadomości. 

Zięba Anna – Prez. ZGM w Opocznie -  przedstawiła sprawozdanie finansowe 

za 2012 rok.  

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady sprawozdanie 

finansowe ZGM przyjęły do wiadomości. 

Klimek Janusz – radny – duże kwoty są nieściągnięte od lokatorów i jest to 

poważna sytuacja. Proponuje sprzedaż części mieszkań komunalnych. Dla 

gminy potrzebne są tanie mieszkania socjalne. 

Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie - -  przedstawił sprawozdanie 

finansowe za 2012 rok.  

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady sprawozdanie 

finansowe PGK przyjęły do wiadomości. 

Róg Ewa – radna – w gminie Opoczno przetarg na wywóz odpadów wygrało 

PGK z Opoczna i pyta jaka kwota została zapisana w przetargu, czy będzie 

zmiana uchwały co do ceny na wywóz odpadów? 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – w tej chwili jest za wcześnie, aby mówić 

jakie będą ostateczne stawki wywozu odpadów. Jak będą dane o ilości osób 

faktycznie zamieszkujących i wszystkie deklaracje podliczone to możemy 

mówić o kwotach. Firma przedstawiła kwotę ryczałtową. Gmina musi również 

doliczyć własne koszty i należy brać pod uwagę, że nie wszyscy będą płacić.  

Róg Ewa – radna – osoby, które nie będą płacić za wywóz odpadów to 

pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Straż Miejska powinni 

sprawdzać dlaczego nie płacą. 

Firkowski Bartłomiej – radny – MPK przenosi płatności na następny rok, 

ZGM ma trudności finansowe, PGK – nieściągnięte płatności od firmy OPTEX, 
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inne jednostki nie płacą należności do PGK. Jak Burmistrz będzie reagował na 

te problemy?  

Wieruszewski Jan – Burmistrz – po ostatniej rozmowie pojawiła się szansa, że 

spółka będzie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. W firmie w stosunku 

do ubiegłego roku jest większa produkcja i sporo zamówień. Pojawił się również 

inwestor, który jest zainteresowany zakupem nieruchomości, na której gmina 

zrobiła wpis na hipotekę. 

MPK – spółka zlikwidowała nierentowne kursy i na bieżąco monitoruje te 

najmniej obłożone. Spółka realizuje dowozy uczniów do szkół. 

ZGM – jest spora grupa osób, która nie płaci za mieszkania i z nimi są duże 

problemy. Analizujemy różne rozwiązania jak sprzedaż mieszkań dla osób 

zainteresowanych uregulowaniem zadłużenia. 

Zięba Anna – Prez. ZGM – spółka strat już nie generuje. Jest strata od 

lokatorów, którzy zalegają z płatnościami. 

Róg Ewa – radna – budynek przy Pl. Kościuszki 20, były już trzy przetargi                    

i trudno go sprzedać, może wykorzystać go na mieszkania socjalne. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – budynek przy Pl. Kościuszki 20 – były trzy 

przetargi i NIK się nie zgłosił. Obecnie pojawiła się osoba  zainteresowana 

kupnem budynku. Nie możemy zasiedlić kamienicy lokatorami, którzy nie będą 

płacić czynszu i dewastować pomieszczeń.  

Róg Ewa – radna – można będzie przenieść osoby nie będące z rodzin 

patologicznych. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – kamienicę trzeba będzie wyremontować                    

i wyłożyć duże pieniądze. 

Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej w Opocznie – przychylam się 

do wypowiedzi Pana Burmistrza. Obawiam się, że przenosząc ludzi do 

kamienicy zrobimy sobie dodatkowy problem. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – czy nie można było wybudować 

mniejszego wysypiska odpadów, były by mniejsze koszty. 

Pacan Jacek – Prez. PGK – mniejszego zakładu nie dało się wybudować bo 

obecny i tak jest zbyt mały. Inwestujemy bo mamy z tego korzyści. Ustawa 

śmieciowa narzuciła rygor, że zakład musi obsługiwać 150 tyś mieszkańców.  

Klimek Janusz – radny – należy patrzeć na to, że zakład ma zysk, zatrudnia 

ludzi i podatki wpływają do gminy.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Prezesom Spółek Gminy Opoczno 

za przedstawione sprawozdania finansowe za 2012 rok. 

 

 Sesję prowadzi Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz. 

 

Ad. pkt. 7.    Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie   

                           budżetowym Gminy Opoczno za rok 2012 – ocena. 

 

Białas Irena – z – ca dyr. MDK w Opocznie – przedstawiła sprawozdanie                     

z wykonanie budżetu MDK za 2012 rok.  
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Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 10 do protokołu. 

Figura Jadwiga – radna – pyta jaka jest sytuacja w Stanicy Harcerskiej                         

i zatrudnienie w instytucjach kultury. 

Białas Irena – z – ca dyr. MDK w Opocznie – na okres wakacji obiekt jest 

wynajęty dla harcerzy, jest monitorowany przez firmę Omega. W Stanicy 

zwolniono trzy osoby, dwie z nich już podjęły pracę gdzie indziej, a jedna 

przeszła na świadczenia przedemerytalne.  

Figura Jadwiga – radna – na jakich zasadach działa kawiarnia w MDK? 

Białas Irena – z – ca dyr. MDK w Opocznie – obecnie właścicielem kawiarni 

jest Pan Koćmiel i ma zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Mamy wpływ na 

kierunek działalności kawiarni. 

Bożena Świątek Mazur – dyr. Biblioteki w Opocznie - przedstawiła 

sprawozdanie z wykonanie budżetu Biblioteki za 2012 rok.  

Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 10 do protokołu. 

Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum w Opocznie - przedstawił sprawozdanie             

z wykonanie budżetu Muzeum za 2012 rok.  

Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 10 do protokołu. 

Adamczyk Grzegorz – p.o. dyr. Krytej Pływalni w Opocznie - przedstawił 

sprawozdanie z wykonanie budżetu Krytej Pływalni za 2012 rok.  

Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 10 do protokołu. 

 

Sesję prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wykonanie budżetu w 

instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym Gminy Opoczno za 2012 rok. 

 

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

zaopiniowała wykonanie budżetu w MDK w Opocznie. 

         Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie budżetu w Miejskiej Bibliotece w Opocznie. 

         Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie budżetu w Muzeum Regionalnym w Opocznie. 

         Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie budżetu w Krytej Pływalni w Opocznie. 

 

Ad. pkt. 8.Wykonanie  budżetu gminy za rok 2012: 

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok, 

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

d) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego, 

e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie  absolutorium dla Burmistrza 

Opoczna. 
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Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-  Przedstawiła wykonanie budżetu gminy za 

2012 rok. Poinformowała, iż przyczyna  niewykonania dochodów były zwroty 

do Urzędu Skarbowego oraz niewykonanie  dochodów z tytułu sprzedaży 

mienia. 

Sprawozdanie znajduje się w załączniku nr 10 do protokołu. 

 

Bartłomiej Firkowski- radny-  Chcę Państwu przypomnieć, że budżet nie został 

zatwierdzony w pierwszym terminie, w drugim terminie został przyjęty 

warunkowo. Przy wielu oszczędnościach budżet nie został wykonany.  Czy 

polityka zadłużeniowa jest zdrowa dla mieszkańców?  Czy te sygnały, które  

były dawane przez część Radnych, że trzeba oszczędzać nie były  słuszne? 

Opinia z RIO jest negatywna.  Należy popatrzeć realnie na ściąganie podatków, 

na inwestycje, które rzutują na budżet. Będę głosował na nie udzielenie 

absolutorium, bo jestem przeciwny takiej polityce finansowej.  Przy 

zatwierdzaniu absolutorium na 2011 rok też były Panie Burmistrzu rozważania, 

że będzie inne spojrzenie na politykę budżetu. Będę przeciwny udzielenia 

absolutorium.  

Jadwiga Figura- radna-  Na Komisji Budżetowej była burzliwa  dyskusja. Jeśli 

maja Państwo wnioski dotyczące oszczędności, to proszę o przedstawienie. Były 

propozycje szukania oszczędności w oświacie, w podatkach, w funduszu 

sołeckim, indywidualnym nauczaniu, dotacjach, jeśli sa inne pomysły 

zapraszam do współpracy. 

Bartłomiej Firkowski- radny-  Była „Jedenastka”, przejęliśmy władzę odwołując 

Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie, tutaj druga strona nie 

poszła w kierunku wsparcia, tylko odwołała grupę, która chciała reformy 

budżetu gminy. Wystąpienie Pana Rafała jest  kontynuacją programu 

„Jedenastki”.  W chwili przejęcia władzy  wy opuściliście salę obrad, a my 

chcemy realizować politykę oszczędności w gminie. 

Jadwiga Figura- radna-  Pan Rafał zwrócił się do Pani Skarbnik, to nie były jego 

wnioski. 

Ewa Róg- radna-  Odnosząc się do szkół, wszyscy widzą swój kierunek, 

patrzymy pod publikę. Szukaliśmy tych oszczędności przez dwa lata. Teraz 

mówimy, że zachwiany jest budżet i to Państwo robiliście wbrew temu. 

Bartłomiej Firkowski- radny-  Czy Pani Skarbnik uczestniczyła w posiedzeniach 

„ Jedenastki”  i taki program naprawczy był proponowany. Chcieliśmy znaleźć  

rozwiązanie, pani  Skarbnik nas naprowadzała. Czy nie było takich spotkań? 
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Andrzej Rożenek-radny- Myślę, że warto się zastanowić nad decyzjami, które 

podejmowaliśmy na początku, pod katem  niewprowadzania pewnych 

inwestycji. Czy budowa ulicy Jana Pawła była słuszną decyzją?   Zbliżamy Się 

do tematu obligacji, chwilowo zaowocuje to obiektywnie, ale jakie skutki będą 

za  kilka lat. Obawiam się, że za kilka lat to będzie gwóźdź do trumny dla 

budżetu gminy. Pod katem wykonania budżetu jestem sceptycznie nastawiony, 

co do absolutorium jestem za.  

Rafał Kądziela- radny- Biorąc pod uwagę przychylność pan Burmistrza do 

remontu zalewu będę głosował za absolutorium. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Przestawiła uchwałę RIO w sprawie opinii o 

sprawozdaniu Gminy Opoczno z  wykonania budżetu za 2012 rok.  

Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Opoczno z  wykonania 

budżetu za 2012 rok znajduje się w załączniku nr 11 do protokołu. 

 

Janusz  Klimek- radny-  Przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej.  Na 

posiedzeniach komisji Rewizyjnej badano sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Opinia wypracowana przez Komisję Rewizyjną jest opinia pozytywną. 

Wychodzimy z założenia, że Gmina jest powołana do realizacji pewnych zadań, 

które realizowała. Nie było sytuacji zamykania poszczególnych jednostek. 

Działalność gminy byłą ciągła. Zadania inwestycyjne były wykonywane. 

Poziom zadłużenia przekracza 60%. Czy jest to powód, żebyśmy powiedzieli, ze 

jest to tragedia. Gdyby Optex zapłacił zaległy podatek, sytuacja byłaby   czysta. 

Zadłużenie gminy zmniejsza się, przez ten rok zmniejszyliśmy zadłużenie. 

Podjęte zostało szereg oszczędności na działalności bieżącej, co jest pozytywne. 

Zadania przypisane w budżecie zostały wykonane. Proszę wziąć pod uwagę to, 

że my jako gmina jesteśmy zobowiązani do korzystania ze środków unijnych. 

Poprawiamy jakość życia mieszkańców, w ten sposób powstają miejsca pracy. 

Komisja podjęła uchwałę, którą odczytam.  

Uchwała  Komisji Rewizyjnej znajduje się w załączniku nr 12 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  stałe Komisje Rady Miejskiej 

informację przyjęły do wiadomości, Komisja Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie  budżetu gminy za rok 2012. 

Janusz  Klimek- radny-  Odczytał opinie RIO w sprawie uchwały Komisji 

Rewizyjnej.   

Opinia wniosku  Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

za 2012 rok znajduje się w załączniku nr 13 do protokołu. 
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 Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Burmistrza. 

Ad. pkt. 9.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy 

Opoczno za 2012 rok, 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  stałe Komisje Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2012 rok. 

Rada Miejska w Opocznie głosami  za-16, przeciw-1, wstrz.-3 podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/324/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy 

Opoczno za 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

b) absolutorium dla Burmistrza Opoczna z tytułu wykonania budżetu gminy 

za 2012 rok,  

Rada Miejska w Opocznie głosami  za-19, przeciw-1, wstrz.-0 podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/325/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Opoczna z tytułu wykonania budżetu gminy 

za 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 

uchwałę i pogratulował Burmistrzowi. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ja to głosowanie odbieram jako 

mobilizacje wszystkich. Bardzo łatwo się rządzi, kiedy nie ma problemów. 

Ostatni rok był bardzo trudny. Pani Skarbnik tez o tym wie.  Wiele rzeczy 

można poddać w wątpliwość. Radny Mieczysław wojciechowski powiedział, że 

gdyby nie wysypisko, to nie byłby problemów finansowych, a ja mam nadzieje 

ze ta inwestycja jest szansą dla gminy. Myślę, że w przyszłości przyniesie zysk   

i będą  miejsca pracy na  tym wysypisku. Okres w którym jesteśmy jest dobry na 

to, aby gruntownie przyjrzeć się naszym finansom. W sytuacji trudnej łatwiej 

podjąć trudne decyzje. Serdecznie dziękuję Państwu, a najbardziej Pani 

Skarbnik. 

c) emisji obligacji, 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  stałe Komisje Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. 

Bartłomiej Firkowski- radny- Nie jesteśmy w stanie spłacić zadłużeń i dlatego 

jeśli bierzemy te obligacje, będzie to pokusa do  zaciągania następnych 

kredytów. Co się stanie, jeśli nie będziemy mogli wykupić tych obligacji. Nie 

wolno karygodnie zadłużać gminy. 

Janusz  Klimek- radny-  Należy  pozytywnie ocenić emisje obligacji, my dziś 

restrukturyzujemy dług. Proponowałbym, aby spojrzeć na budżet gminy sprzed 

5 lub 6 lat. Przychody mają tendencje wzrostową. Będzie łatwiej spłacić ten 

dług za kilka lat niż w tej chwili.  Przyjdą lata, kiedy będą środki unijne              

i będziemy zastanawiali się nad tym , czy rozwijać gminę. Zrównoważenie 

budżetu polega na tym, aby pozyskać kolejne pieniądze, które są nam potrzebne. 

Powinniśmy rozwijać gminę. 

Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- W § 3 

jest zapisane słowo emisja  w trybie  oferty niepublicznej. Budzi to niepokój 

społeczny, kto zakupi te obligacje. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Wykupem obligacji zajmuje się bank, on 

przeprowadzi to wewnątrz swoich struktur. 

 Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Proszę,  

aby więcej powiedzieć na ten temat dla informacji publicznej. 

Bartłomiej Firkowski- radny- Ja jestem negatywnie nastawiony, emisja obligacji 

jest po to , aby ominąć zadłużenie gminy. Powinna być sytuacja zachowawcza, 

co do budżetu, zadłużenie powinno wynosić 55%.  

Krzysztof Gross- radny- Drodzy Państwo, wydaje mi się, ze sprawa jest prosta, 

będzie tańszy kredyt, na ten moment są same plusy tego. 

Andrzej Rożenek- radny-   Ja widzę tutaj problem  wielu  wzięło kredyt, a teraz 

nie maja z czego spłacać. Nie wiemy co nas czeka za kilka lat. Jeśli pozyskane z 

tego środki pójdą na inwestycje, to powstaną nowe miejsca pracy. Czy 

Burmistrz widzi, jak te środki wykorzysta?  

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Sprzedaż obligacji jest na spłatę długu, spłacimy 

kredyty, zmniejszymy kwotę obsługi długu. 

Andrzej Rożenek- radny-   Co do inwestycji, to ja mówiłem do wypowiedzi 

Radnego Janusza Klimka. 

Janusz  Klimek- radny- Proszę o precyzyjne słuchanie tego co mówię. My 

musimy restrukturyzować zadłużenie, ale tylko po to, żeby inwestować              

w celowe rzeczy. Radni powinni pilnować tego, aby inwestycje były trafne. 

Każdy z Państwa jest zainteresowany, aby gmina rozwijała się jak najlepiej. 

Ewa Róg- radna- Skąd możemy wiedzieć jaka jest polityka banku? 
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Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- W interesie banku leży to, abyśmy wykupili te 

obligacje. 

Rada Miejska w Opocznie głosami  za-14, przeciw-0, wstrz.-5 podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/326 /2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie emisji 

obligacji. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 -

2029,  

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  stałe Komisje Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 -2029. 

Rada Miejska w Opocznie głosami  za-18, przeciw-1, wstrz.-0 podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/ 327/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 -2029. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok,  

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  stałe Komisje Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Opoczno na 2013 rok.  

Rada Miejska w Opocznie głosami  za-18, przeciw-1, wstrz.-0 podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/328 /2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

f) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  stałe Komisje Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych    

i transportu nieczystości ciekłych , Komisja Rodziny przyjęła do wiadomości. 
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Andrzej Kacprzak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- W 

jednym punkcie jest  mowa o bazie transportowej, co to oznacza? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ-  Baza transportowa to teren 

odpowiednio wyposażony, a jeśli chodzi o pojazd to Rozporządzenie Ministra to 

reguluje. 

Andrzej Kacprzak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Jeśli jest 

rozporządzenie Ministra, to my dodatkowo musimy wprowadzać przepisy dot. 

bazy transportowej? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ-   To jest  uzupełnienie  

wymagań, które są w Rozporządzeniu. 

Janusz Klimek- radny- Rozumiem, że to jest zmiana uchwały, w jakim zakresie 

została zmieniona? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Z uwagi na zmianę 

przepisów, tamta  uchwała została anulowana i powstał  projekt uchwały  

dotyczący zbiorników bezodpływowych. 

Janusz Klimek- radny- Ten punkt o bazie transportowej jest po to, aby 

samochody wywożące  odpady  były na odrębnym terenie, a nie przed 

budynkami mieszkalnymi. 

Andrzej Kacprzak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Po co 

my mamy to powtarzać, skoro inne przepisy regulują te sprawy.  

Danuta Popińska- Radca Prawny-  Panie Radny uchwałę podejmujemy na 

podstawie artykułu, który zleca uchwalenie tego Radzie miasta. Robimy 

wszystko zgodnie z przepisami. 

Bartłomiej Firkowski- radny- Rozumiem, że jeśli ktoś ma beczkę i chce 

wywieźć do oczyszczalni to nie ma takiej możliwości, musi to zrobić 

przedsiębiorca, który jest zarejestrowany. 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna-  Czy do pojęcia baza transportowa 

należy coś doprecyzować, czy to powinno tak zostać? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Może tak zostać. 

Rada Miejska w Opocznie głosami  za-14, przeciw-0, wstrz.-3 podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/ 329/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

g)  przyjęcia Gminnego Programu  Wspierania  Rodziny dla gminy Opoczno 

na lata 2013 -2015, 
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Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie- 

Przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  stałe Komisje Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu  Wspierania  Rodziny dla gminy Opoczno na lata 2013 -2015, 

Komisja Rodziny przyjęła do wiadomości. 

Rada Miejska w Opocznie głosami  za-17, przeciw-0, wstrz.-0 podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/330/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu  Wspierania  Rodziny dla gminy Opoczno na lata 

2013 -2015. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20  do protokołu. 

 

h) rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 8 maja 2013r, 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  stałe Komisje Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani 

Janiny Podlewskiej z dnia 8 maja 2013r.,Komisja Rodziny przyjęła do 

wiadomości. 

Ewa Róg- radna -  Czy wnioskodawcy wiedza o tym, że sesja odbywa się                 

w Kraśnicy? 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Tak. 

Rada Miejska w Opocznie głosami  za-15, przeciw-0, wstrz.-1 podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/331/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

rozpatrzenia wniosku Pani Janiny Podlewskiej z dnia 8 maja 2013r. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

i) rozpatrzenia wniosków Pani Janiny Podlewskiej z dnia 13 czerwca 2013r, 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  stałe Komisje Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków 

Pani Janiny Podlewskiej z dnia 13 czerwca 2013r. 

Rada Miejska w Opocznie głosami  za-14, przeciw-0, wstrz.-0 podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/332/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

rozpatrzenia wniosków Pani Janiny Podlewskiej z dnia 13 czerwca 2013r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad.pkt.10. Zapytania i wolne wnioski. 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-  Proszę 

o wystawienie foto radaru na skrzyżowaniu w Bukowcu opoczyńskim                     
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i Sobawinach. Kierowcy jeżdżą tam za szybko, foto radar powstrzymałby kilku 

z nich.  

Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady miejskiej w Opocznie- Panie 

burmistrzu po ulewach drogi są zniszczone, proszę o naprawę dróg, w Woli 

Załężnej są niektóre miejsca nieprzejezdne. 

Rafał Kądziela- radny-  Wiceprzewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt 

skarży się na relacje Kierownika sprawującego opiekę nad schroniskiem, że źle 

traktuje TPZ. 

Ewa Róg- radna-  Byliśmy na schronisku, psy były zadbane i nie były 

rozdrażnione.  Po wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego Rady będę 

pilnowała funduszu sołeckiego i tych rzeczy, które będą zakupione z tego 

funduszu. Czy będzie zmiana uchwały dot. deklaracji? Jeśli ktoś nie złoży 

deklaracji, to Straż Miejska powinna dotrzeć do tych osób.  

Rafał Kądziela- radny-  Ta Pani z TPZ prosi o odpowiedź pisemną.  

Jadwiga Figura- radna- Jak z finansami na wyrównanie dróg? 

Barbara Wacławiak- radna- Został zrobiony wjazd od ul. Jana Pawła do garaży, 

proszę o utwardzenie tego wjazdu. Mieszkańcy „Trąbek” proszą                               

o zainteresowanie drogami w tamtym  rejonie, są w złym stanie. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy będzie przetarg na prowadzenie 

schroniska?  Zmieni się obwód dla uczniów klasy VI z Libiszowa do Opoczna? 

Paweł Baran- radny- Co się dzieje na terenie przy zalewie? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-  W sprawie schroniska pojawił się 

problem na linii współpracy z lekarzem weterynarii. Na początku wydawało się, 

że ich podejście jest racjonalne, zmieniło się , weterynarz twierdzi, że z jedną 

osobą nie da się rozmawiać. Pan Gruszczyński nie ma cierpliwości, ten drugi 

Pan zaczął krzyczeć i doszło do szarpaniny. TPZ nasłało wiele kontroli, które 

nie zarzuciły niczego.  Pracownicy schroniska  twierdzą, że TPZ ma swoich 

pupili, a reszta psów ich nie interesuje. Tym państwu z TPZ sprawia radość z 

kontroli innych.  Otrzymałem kiedyś telefon, przedstawiła się Pani, że dzwoni z 

TVN w imieniu TPZ z informacją, że psy były adoptowane  celem 

organizowania walk psów. Często zgłaszają się ludzie do adopcji psów, ale nie 

życzą sobie ujawnienia danych, ponieważ TPZ kontroluje później te osoby. Co 

do zalewu to w tej chwili budowane jest tam boisko do piłki plażowej.  

Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej- Ludzie sami także opiekują 

się psami, ostatnio otrzymałem skargę na osobę, która trzymała 15 psów, 

sąsiedzi skarżą się na  nieprzyjemny zapach, powierzchnia podwórka jest za 

mała na tyle psów. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Odczytam skład stowarzyszeń- /załącznik/. 
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Mieczysław Wojciechowski- radny- Zmieni się obwód dla uczniów klasy VI      

z Libiszowa do Opoczna? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Rodzice nie wysyłają dzieci do 

obwodów, żadne dziecko z Libiszowa nie poszło do Gimnazjum w Bukowcu 

Opoczyńskim. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy potrzebna jest deklaracja rodziców, 

aby zmienić obwód szkoły,, rodzice są za zmianą? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Moja odpowiedź będzie taka, że te 

propozycję przedstawię Radzie. 

 

Ad.pkt.11.  Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 

podziękował obecnym za udział i zamknął XXXII  sesję Rady VI kadencji 

wypowiadając stosowną formułę: „ Zamykam trzydziesta drugą sesję Rady  

Miejskiej w Opocznie”. 

 

Radni otrzymali do wiadomości pisma Janiny Podlewskiej z dnia 8 maja  i 13 

czerwca  2013r. skierowane do Rady Miejskiej w Opocznie. 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia 14.30. 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 20 sierpnia 2013r.  

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                               w Opocznie 

                                                                      Zdzisław Wojciechowski 

 

 

Protokołowały:                                               Sekretarz obrad: 

Marta Gonsiewska                                            Józef Dąbrowski 

Bogumiła Kucharska                                   

         

          
 
          



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


