PROTOKÓŁ Nr XXXIII/13
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie
w dniu 30 sierpnia 2013r.

Ad.pkt.1
Otwarcie obrad.
Trzydziestą trzecią sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył Przewodniczący
Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski wypowiadając formułę: „Otwieram
trzydziestą trzecią sesję Rady Miejskiej w Opocznie”.
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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 radną, Jadwigę Figura która wyraziła na to zgodę.
Rada Miejska głosami: za-15, przeciw- 0, wstrz.-0 wybrała radną Jadwigę
Figura na sekretarza obrad XXXIII 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.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – wnioskuje o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza.
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Rada Miejska głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 1, nie wprowadziła
projektu uchwały do porządku obrad.
/ Przy wniosku co doprowadzenia do porządku obrad wymagane jest
przynajmniej 11 radnych za wnioskiem /
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad.
Wybór sekretarza obrad.
Przedłożenie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z obrad XXXII sesji VI kadencji.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2013/14.
7. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2013r.
9. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2013r.
10.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2013r.
z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2013 – 2029,
b) zmiany uchwały Nr XIII /112/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28
grudnia 2011roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
samorządowi Powiatu Opoczyńskiego,
c) przekazania środków finansowych dla Policji,
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok,
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
f) pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E, ul. Włodzimierza
Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej / nowy ślad /
do Placu Kilińskiego w Opocznie.
g) zmiany uchwały Nr XIII / 122 /11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna,
h) zaliczenia do kategorii dróg gminnych, pozbawionej kategorii drogi
wojewódzkiej nr 726, ul. Inowłodzkiej w Opocznie – na odcinku, od
ul. Kwiatowej do ul. Stanisława Moniuszki,
i) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Opoczno,
j) rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 17 lipca 2013r.
k) rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19 sierpnia 2013r.
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l) wystąpienia Gminy Opoczno ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów na
rzecz przekształcenia drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi
ekspresowej S 12,
ł) likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w
miejscowości Bukowiec Opoczyński.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Ad.pkt.4
Przyjęcie Protokołu z obrad XXXII sesji, VI kadencji.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokół był wyłożony
w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym statutem gminy, również
dzisiaj jest dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem sesji. Pyta czy ktoś
z radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał kto z radnych jest
za przyjęciem protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Opocznie w
wersji przedłożonej.
Rada Miejska głosami za –15, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół
z obrad XXXII sesji VI kadencji.
Ad.pkt.5
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna - przedstawił sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej wraz z uzupełnieniem.
Sprawozdanie i uzupełnienie stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – w Urzędzie Miejskim była kontrola
finansowa, prosi o przybliżenie, czy były zalecenia? Na jakiej zasadzie będzie
przekazanie uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Opoczno? Jaka obecnie politykę będzie prowadził Pan
Burmistrz? Wojciechowski Mieczysław – radny – jakie będą procedury
wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2014.
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna – w Urzędzie była kontrola RIO ze
względu na przekroczenie wskaźnika zadłużenia. Protokołu z kontroli jeszcze
nie mamy. Co do funduszu sołeckiego to jest opinia prawna, która będzie
udostępniona na co można przeznaczyć środki funduszu sołeckiego.
Ad. pkt. 6. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2013/14.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie
zaopiniowały przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich –
przedstawił informację ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego
roku
szkolnego 2013/14.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Klimek Janusz – radny – prosi o informację ilu uczniów jest w
poszczególnych klasach. W niektórych szkołach w klasie jest kilkoro dzieci a w
mieście klasy po 30 dzieci.
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – rodzice
przysyłają dzieci do szkoły w Opocznie i nie możemy im zabronić. W ZSS Nr 1
i Nr 3 zostały utworzone dodatkowe klasy I.
Wojciechowski Mieczysław – radny – w Kruszewcu w szkole klasy są
łączone, w jednej jest 19 dzieci, a w drugiej 17 dzieci. Pani dyrektor zgłaszała,
że należy wyremontować bramę przy szkole ale gmina nie reaguje.
Klimek Janusz – radny – nauczyciel w mieście ma w klasie 30 uczniów i jakie
to są warunki do nauczania. Na wsi w klasach jest 3 – 5 dzieci. Organ
prowadzący powinien się zastanowić co zrobić gdy w klasie jest 34 uczniów.
Otrzymaliśmy materiał źle przygotowany. Należy zwrócić uwagę na jakość
nauczania i odpowiednią bazę dydaktyczną. Burmistrz ustalił, że w klasie ma
być 28 dzieci , a jest ponad 30.
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna – w oddziałach średnio jest 25 – 28
dzieci. Nie wiem skąd biorą się takie informacje, że w klasach jest ponad 30
dzieci.
Tokarska Aneta – dyr. ZSS Nr 3 w Opocznie – zainteresowanie dzieci
Gimnazjum w mieście jest bardzo duże i w szkole Nr 3 jest 34 dzieci w klasie
w Gimnazjum.
Czarnecka Edyta – dyr. ZSS Nr 2 w Opocznie – w klasach jest średnio 25 –
26 dzieci. W Gimnazjum są trzy oddziały. Po raz pierwszy jest utworzona klasa
integracyjna, która liczy 21 uczniów. W dwóch pozostałych klasach jest po 32
uczniów.
Wijata Jerzy – radny – ile dzieci jest w klasach spoza obwodu szkolnego?
Tokarska Aneta – dyr. ZSS Nr 3 w Opocznie – nie możemy zabronić
rodzicom posyłania dziecka do danej szkoły. W wielu przypadkach zależne to
jest od pracy rodziców.
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna – koszt utrzymania oddziału szkoły
Podstawowej i Gimnazjum jest różny. Jeżeli średnia w oddziale jest 28 uczniów
a w Gimnazjum 35- 37 uczniów to wtedy finansowanie jest z subwencji
oświatowej.
Wacławiak Barbara – radna – dopóki Ministerstwo Edukacji nie ustali ile
uczniów ma liczyć klasa to nic nie zrobimy. Związki zawodowe powinny wyżej
monitować, aby rozwiązać problem.
Klimek Janusz – radny – najważniejszy jest uczeń i nie zgadza się z
wyliczeniami, że 34 uczniów w klasie w Gimnazjum sfinansuje się z subwencji.
Należy przyjąć pewne standardy i ich nie przekraczać.
Róg Ewa – radna – ile uczniów jest w pierwszej klasie w Kruszewcu?
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich –
utworzyliśmy dodatkowe oddziały w ZSS Nr 1 i Nr 3 w Opocznie, aby nie klas
powyżej 30 uczniów.
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna – na spotkaniu z Ministrem Edukacji
w Końskich pytałem Ministra na ilu uczniów wystarcza subwencja oświatowa i
nie odpowiedział. Ministerstwo powinno określić standardy gdyż brak jest
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czytelnych zasad finansowania. Samorząd nie decyduje o podwyżkach dla
nauczycieli, o urlopach zdrowotnych.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – powinniśmy omawiać stronę techniczną bo
taki jest punkt obrad – przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego. Należy się przyjrzeć jak przebiega dowóz uczniów do szkół. Jeżeli
dzieci chciałyby chodzić do szkoły np. do Tomaszowa Maz. to też gmina
powinna zapewnić dowóz? Należy przeanalizować ile właściwie powinno być
dzieci w klasie i jakie koszty utrzymania oddziałów. Dlaczego tak różne są
koszty utrzymania w oddziałach. Dużo wydatków jest po stronie gminy i należy
przeliczyć subwencje na oddział, liczbę dzieci. Ile kosztuje etat nauczyciela z
„górnej półki”. Należy się temu przyjrzeć.
Wojciechowski Zdzisław – Przew. Rady Miejskiej – należy zwrócić uwagę na
bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu do szkoły. Pyta jaki jest czas przejazdu
ucznia z Kruszewca do Gimnazjum w Bukowcu Op., a ile z Libiszowa do
Opoczna?
Kopania Andrzej – Prez. MPK – czas przejazdu jest podobny około 15 min.
Klimek Janusz – radny – będę źle oceniał organ prowadzący dopóki nie
doprowadzi, że nie będzie klas poniżej 28 uczniów.
Róg Ewa – radna – dlaczego dowozi się dzieci z Woli Załężnej do ZSS Nr 2 w
Opocznie, a z ul. Kolberga muszą chodzić?
Kądziela Rafał – radny – ciągle dyskusja miasto – wieś i wieś – miasto. Może
oddzielić miasto od wsi i nie byłoby tyle dyskusji. Będę chciał się zająć tym
tematem.
Klimek Janusz – radny – są trudne tematy szkół, ale należy rozmawiać.
Kądziela Rafał – radny – ten temat jest ciągle powtarzany i nie jesteśmy w
stanie rozwiązać problemu.
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna – jeżeli chcemy rozmawiać
merytorycznie to musimy przygotować materiały. Co do wniosku radnego
Kądzieli o oddzieleniu miasta od wsi to należy przygotować materiały i dopiero
dyskutować.
Rożenek Andrzej – radny – temat oświaty jest trudny od lat i może należy
rozważyć rozwiązanie, że jedno Gimnazjum powinno być w tylko w mieście.
Wydział Oświaty powinien zrobić symulację kosztów.
Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie oceniła
przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Ad. pkt. 7
Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – przedstawiła informację na
temat funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady informację
przyjęły do wiadomości.
Figura Jadwiga – radna – Komisja Budżetowa zgłosiła wniosek do Pani
dyrektor MDK, aby sołectwa część funduszu sołeckiego przeznaczyły na
utrzymanie Świetlic Wiejskich.
Firkowski Bartłomiej – radny – świetlice wiejskie są finansowane z budżetu
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MDK. Kino jest zamknięte, a przeglądając budżet jest tendencja do
powstawania dalszych świetlic, ale wiadomo jaka jest koalicja. Mieszkańcy wsi
po pracę i naukę przychodzą do miasta. Miasto zostaje degradowane.
Kądziela Rafał – radny – nasz region jest bogaty etnograficznie i należy o
niego dbać bo to jest bogactwo kulturowe. Świetlice Wiejskie dają możliwość,
że nasz folklor jest pielęgnowany. Wszelkie inicjatywy mieszkańców mają duże
znaczenie. Świetlicowy również powinien pomagać w utrzymaniu świetlicy ,
w propagowaniu folkloru.
Firkowski Bartłomiej – radny – ja nie jestem przeciwko wsi i folklorowi, ale
MDK nie ma własnych środków finansowych tylko w budżetu gminy. Nie
posiada środków na zakup sprzętu dla kina. Ja upominam się tylko o równe
traktowanie miasta i wsi.
Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – w strukturach MDK znajdują
się Świetlice, Orkiestra Miejska. Nasze działania są nakierowane nie tylko na
folklor. Wszystkie działania są w kierunku, aby był cyfrowy aparat do
wyświetlani a filmów.
Wojciechowski Mieczysław – radny – przeznaczyć część funduszu sołeckiego
na funkcjonowanie Świetlic Wiejskich – czy to jest obowiązek czy tylko
sugestia. W Kruszewcu priorytetem jest wykonanie rowów i boiska sportowego.
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna – jest to tylko nasza prośba.
Obrady sesji prowadzi Wiceprzewodniczący Wiesław Wołkiewicz.
Ad. pkt. 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2013r.
Krzysztofik Ewa – Kier. Zesp. ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2013r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – czy gmina może pozyskać środki finansowe
z zewnątrz na działalność w wychowaniu w trzeźwości?
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna – w tej chwili trudno mi powiedzieć
czy gmina może pozyskać takie środki finansowe.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje sprawozdanie
przyjęły do wiadomości.
Ad. pkt. 9 Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2013r.
Jurowski Jarosław – z – ca Przew. Komisji Rewizyjnej – przedstawił
sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2013r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. pkt. 10.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu
2013r. z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
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Bąk Barbara – Gł. Księgowa – przedstawiła sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy w I półroczu 2013r. z uwzględnieniem realizacji zadań
inwestycyjnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje sprawozdanie
przyjęły do wiadomości.
Firkowski Bartłomiej – radny – pyta skąd Pani Skarbnik weźmie pieniądze na
obsługę zadłużenie gdy nie ma pieniędzy na bieżącą działalność. Polityka
finansowa gminy jest zbyt rozrzutna. Realizuje się budowę drogi, której nie ma
w planie. Jaki koszt budowy drogi do Lewiatana? Ja składam wnioski od 1990r.
o budowę ulicy i nic nie jest realizowane. Czy dyrektorzy jednostek mogą
zaciągać kredyty?
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna – za Lewiatanem była wykonana
kanalizacja i była konieczność wykonania drogi, gdyż znajdują się tam
podmioty gospodarcze. Wykonanie ze środków bieżących na podbudowie z
destruktu. Koszt około 12 tyś zł.
Bąk Barbara – Gł. Księgowa – kierownicy jednostek nie mogą zaciągać
kredytów, tylko poprzez gminę.
Obrady sesji prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław
Wojciechowski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski postawił wniosek
powtórzenie głosowania w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Radni poprosili o opinie prawną, czy można w każdej chwili zmieniać porządek
obrad.
Danuta Popińska – Radca Prawny- Nie ma przeszkód prawnych, aby do
porządku obrad wprowadzić zmiany.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej- Kto jest za
wprowadzeniem tego punktu? Pan burmistrz wprowadził wniosek, ale uzyskał
on tylko 8 głosów.
Alicja Szczepaniak- radna- Głosowanie już było, nie wiem w czym jest
problem.
Andrzej Rożenek- radny- Panie Przewodniczący w momencie głosowania było
osiem głosów –za.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Zmianę porządku może
dokonać co najmniej 11 radnych.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej- Wycofuję
wniosek.
Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 20132019,
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Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – Została uchylona uchwała z czerwca
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno, myślę,
że jest to wynikiem, tego, że podjęliśmy uchwałę w sprawie emisji obligacji.
Dochody są sporo mniejsze, w kolejnych latach wzrosną o 3%. Kwota długu
będzie się zmniejszała.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje: Oświatowa,
Budżetowa, Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2019,
pozostałe przyjęły do wiadomości.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W ramach dofinansowania ze
stowarzyszenia Dolina Pilicy są dodatkowe środki tj. 400 tysięcy, mogą być
przeznaczone jednocześnie na chodniki, parking i oświetlenie. Proszę państwa
o zgodę na wykorzystanie tych środków. Planowaliśmy budowę chodnika w
Bielowicach, jednak te środki nie mogą być na to przeznaczone. Proszę
o propozycje na inne przeznaczenie tych środków. Jedna z moich propozycji
jest Mroczków Gościnny, gdzie można zrobić parkingi chodnik do ośrodka
zdrowia. Druga miejscowość, to Kruszewiec, gdzie można zrobić chodnik do
szkoły. Czy Państwo macie inne propozycje i pomysły?
Zdzisław Wojciechowski- przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Jaki
odcinek chodnika może być zrobiony?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Wartość projektu to 615 tysięcy,
dodatkowe środki stanowią 80% tej kwoty.
Janina Pęczek- radna- Dlaczego nie braliście pod uwagę Klin?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W Klinach nie ma gotowego
projektu.
Marek Wijata – Sołtys Sołku- Mam prośbę, aby część tych pieniędzy
przeznaczyć na parking przed kościołem w Sołku.
Zdzisław Wojciechowski- przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Ja
proponuje budowę chodnika
przy drodze powiatowej w Bukowcu
Opoczyńskim.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W przypadku
Bukowca
Opoczyńskiego nie ma takiej możliwości. Jeśli chodzi o Sołek, to budowa
parkingu nie może przekroczyć 40%.
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Propozycja Mroczkowa jest bardzo ciekawa
i Sołku też. Jest także projekt i pozwolenie na budowę drogi w Janowie
Karwickim.
Janina Pęczek- radna- Zaproponowałam Kliny, ponieważ są jedną z wiosek
przylegających do przystanku Opoczno- Południe.
Bartłomiej Firkowski- radny- Stawiam wniosek o budowę chodnika o budowę
chodnika na ulicy Armii Ludowej, dostępny byłby dla społeczeństwa, wszyscy
by z tego korzystali.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W przypadku Janowa Karwickiego
nie ma takiej możliwości, tam wchodzi obowiązuje specustawa.
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Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w OpocznieProszę radnego Bartłomieja Firkowskiego o sprecyzowanie wniosku.
Bartłomiej Firkowski- radny- Stawiam wniosek o budowę chodnika o budowę
chodnika na ulicy Armii Ludowej.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Te pieniądze mogą być skierowane
na tereny wiejskie, lub w miastach tylko do 5 tysięcy mieszkańców.
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy- Mogą być finansowane te inwestycje, które
już trwają lub zostaną rozpoczęte w 2013 r.
Bartłomiej Firkowski- radny- Według mnie jest konieczność budowy
chodnika na ulicy Armii ludowej, jeżeli jest wybudowany już w Dzielnej.
Wiesław Wojkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady miejskiej w OpocznieCzy ta inwestycja może być rozdzielona na kilka zadań?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeśli zostanie to rozdzielone top
może być problem z zachowaniem proporcji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poddał pod
głosowanie wniosek Radnego Bartłomieja Firkowskiego o budowę chodnika
o budowę chodnika na ulicy Armii Ludowej.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 11, przeciw -0, wstrz.-1 pozytywnie
zaopiniowała wniosek Radnego Bartłomieja Firkowskiego o budowę
chodnika o budowę chodnika na ulicy Armii Ludowej.
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy- Ja nie mogę tego zrealizować, proszę
powiedzieć z czego mam zrezygnować.
Janusz Klimek- Radny- W 2014 r. pojawia się środki unijne, czy mamy
pieniądze na wkład własny?
Jan Stępień- radny- Chcę zgłosić propozycję budowy ścieżki rowerowej
z Opoczna do Sitowej.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w OpocznieCzy możemy to przełożyć na następną sesję Panie Burmistrzu, żebyśmy
wiedzieli gdzie możemy to budować?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeśli dziś miałbym decydować, to
wybrałbym budowę wodociągu do Miedznej.
Adam Kozłowski- naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichCelem projektu ma być integracja społeczności lokalnej. Mroczków gościnny
jest dobrym miejscem na realizacje tego projektu.
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Proponuję zamknąć dyskusję.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Proszę Państwa o przegłosowanie
mojego wniosku w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie dodatkowych
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środków finansowych z PROW, ja muszę podjąć odpowiednie działania. Mój
wniosek nie burzy Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 13, przeciw -0, wstrz.-0 podjęła
uchwałę nr XXXIII/333/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poddał pod
głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie
środków finansowych z PROW.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 14, przeciw -0, wstrz.-0 pozytywnie
zaopiniowała wniosek Burmistrza w sprawie udzielenia zgody na
wykorzystanie dodatkowych środków finansowych z PROW.
b) zmiany uchwały Nr XIII /112/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28
grudnia 2011roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi
Powiatu Opoczyńskiego,
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 14, przeciw -0, wstrz.-0 podjęła
uchwałę nr XXXIII/334/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XIII /112/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia
2011roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu
Opoczyńskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
c) przekazania środków finansowych dla Policji,
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały, Komisja komunalna przyjęła do wiadomości.
Janusz Klimek- radny- Czy ten budynek jest nam potrzebny, bo nie jest
w dobrym stanie?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Nieruchomość została wyceniona, ta
kwota którą przekażemy Policji to różnica pomiędzy wartością budynku,
a wartością gruntu przekazanego pod budowę nowej komendy. Komenda będzie
miała lepsze warunki. Czy my mamy pomysł na zagospodarowanie tego
obiektu, OPS ma trudne warunki, mamy nadzieję, ze OPS przeniesie się do tego
budynku.
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Rada Miejska w Opocznie głosami za- 14, przeciw -0, wstrz.-0 podjęła
uchwałę nr XXXIII/335/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przekazania
środków finansowych dla Policji.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok,
Barbara Bąk -Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Jarosław Jurowski- radny- 110 tysięcy jest przeznaczone, które rowy będą
udrożnione?
Jan Wieruszewski- Burmistrz OpocznaWedług wykazu nie mam
wiadomości, które rowy będą robione.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 15, przeciw -0, wstrz.-0 podjęła
uchwałę nr XXXIII/336/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
Stanisława Bednarczyk- Naczelni Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami- W związku ze sprzedażą przez małżonków Barbarę i Jarosława
małż. Bąk lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. A.
Mickiewicza 5 w Opocznie przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia tego
lokalu od Gminy Opoczno, Państwo zwrócili się z prośbą do Rady Miejskiej w
Opocznie o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży lokalu mieszkalnego i ułamkowej części gruntu. Obecnie Państwo
Bąk nie są w stanie zwrócić żądanej kwoty udzielonej bonifikaty, ponieważ są w
bardzo trudnej sytuacji materialnej. Tylko jedna osoba w tej rodzinie pracuje,
mają 3 wspólnych dzieci, a na 1 płacone są alimenty, spłacają dodatkowy kredyt
a więc niewiele środków pozostaje im na życie. W związku z powyższym
zgodnie z art.68 ust.2c Burmistrz może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty za
zgodą Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały, Komisja Rolnictwa i Komisja Rodziny przyjęły do
wiadomości.
Bartłomiej Firkowski- radny- Jestem członkiem Komisji Rodziny, nie ma
jasnej polityki mieszkaniowej gminy. Budynek na ulicy Mickiewicza był
budynkiem, gdzie umieszczano rodziny na jakiś okres czasu. Obowiązkiem
kupującego było szukanie miejsca, gdzie mógłby zamieszkać. To mieszkanie
zostało kupione za 255 wartości. Ta bonifikata powinna być zwrócona, gdyż
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jeśli umorzymy to , to otworzymy furtkę następnym ludziom. W budynku po
Panu Kowalskim, tez można zrobić mieszkania socjalne.
Paweł Baran- radny- Skoro sytuacja rodziny jest trudna, ja tu nie widzę
przeszkód o odstąpienia spłaty tej bonifikaty.
Janusz Klimek- radny- Przepis zakazujący sprzedaży zakupionego mieszkania
przez pięć lat jest niedorzeczny, każdy kto kupił mieszkanie może go sprzedać
za dwa dni. Ci Państwo nie handlowali mieszkaniem, tylko dostosowali do
swoich potrzeb.
Stanisława Bednarczyk- Naczelni Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami- Ten przypadek jest pierwszy, kiedy ludzie proszą o odstąpienie
od zwrotu bonifikaty. Od końca 2012r. bonifikata zabezpieczona jest hipoteką,
sprzedaż takiego mieszkania będzie trudna.
Barbara Bąk- mieszkanka Opoczna- Pieniądze ze sprzedaży mieszkania
przeznaczone były na wyremontowanie nowego i spłatę hipoteki.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 21, przeciw -0, wstrz.-0 podjęła
uchwałę nr XXXIII/337/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
f) pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E, ul. Włodzimierza
Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej / nowy ślad / do
Placu Kilińskiego w Opocznie.
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnegoprzedstawił projekt uchwały. W rejonie skrzyżowania ul. Inowłodzkiej z ul.
Biernackiego i Kwiatową naturalnym połączeniem
i przebiegiem ul.
Inowłodzkiej jest ul. Perzyńskiego. Uzasadnionym jest wyłączenie jej w ciąg
istniejącej drogi wojewódzkiej nr 726.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w OpoczniePrzejazd ciężarowej jest Duzy przez miasto, ludzie nie korzystają z obwodnicy.
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnego- Z
obwodnicy północnej na Pl. Kilińskiego będzie zakaz zjazdu dla ciężarówek.
Janusz Klimek- radny- ronda na obwodnicy są za małe dla ciężarówek.
Andrzej Rożenek- radny- Ruch kołowy trzeba rozwiązać, po wybudowaniu
obwodnic ruch ciężarówek w mieście zmniejszył się.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 17, przeciw -1, wstrz.-0 podjęła
uchwałę nr XXXIII/338/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia
kategorii drogi gminnej Nr 107494E, ul. Włodzimierza Perzyńskiego w
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Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej / nowy ślad / do Placu Kilińskiego
w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
g) zmiany uchwały Nr XIII / 122 /11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna,
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnegoprzedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały, Komisja Rolnictwa przyjęła do wiadomości.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 18, przeciw -0, wstrz.-0 podjęła
uchwałę nr XXXIII/339/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XIII / 122 /11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji
przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
h) zaliczenia do kategorii dróg gminnych, pozbawionej kategorii drogi
wojewódzkiej nr 726, ul. Inowłodzkiej w Opocznie – na odcinku, od
ul.
Kwiatowej do ul. Stanisława Moniuszki,
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - Inwestycyjnegoprzedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 19, przeciw -0, wstrz.-0 podjęła
uchwałę nr XXXIII/340/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg gminnych, pozbawionej kategorii drogi wojewódzkiej nr 726,
ul. Inowłodzkiej w Opocznie – na odcinku, od ul. Kwiatowej do ul.
Stanisława Moniuszki.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
i) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Opoczno,
Dominika Chybowska- Inspektor Wydziału GKMiOŚ- przedstawiła projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Jarosław Jurowski- radny- Deklaracja, która mamy jest dla nowego użytku,
wojewoda zarzucił za dużo danych w deklaracji, co z tymi starymi
deklaracjami. Czy ktoś kontroluje działalność gospodarczą, niektórzy uchylają
się od płacenia, na budowach też są śmieci, czy ktoś to kontroluje.
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Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeśli chodzi o takie informację, to
będzie potrzebna współpraca z PGK, czy wszystkie podmioty gospodarcze
podpisały z nimi umowy.
Bartłomiej Firkowski- radny- Przetarg wygrało PGK, a obsługa jest
w gminie. Gmina powinna mieć zysk, PGK powinno zapłacić za obsługę
deklaracji. Kto to będzie kontrolował, gmina nie ma takiej możliwości.
Wygraliście przetarg, to powinniście odbierać śmieci.
Jarosław Jurowski- radny- Mówiłem o śmieciach na ulicy Armii Ludowej.
Janusz Klimek –radny- Gmina ogłosiła przetarg, a PGK odbiera śmieci. Temat
cały czas powinien być naszym tematem, żeby każdy blok miał swój kosz. Po
jakimś czasie każda nieruchomość będzie miała swoje kosze na segregację. Co
do działalności gospodarczej , to można sprawdzić ile umów zostało zawartych.
Kontrolować może także Straż Miejska.
Bartłomiej Firkowski- radny- Rozumiem, ze pracownicy PGK będą bronić
swojego stanowiska.
Jarosław Jurowski- radny- Pan jak zwykle przekręca na swoje, nie mamy
wpływu na to co niektórzy wyrzucają do koszy, ludzie będą wyrzucać
zmieszane odpady do segregowanych, a inni za to zapłacą, mówię tutaj
o kontenerach przy blokach.
Bartłomiej Firkowski- radny- Tutaj mam zdjęcie śmieci przy kontenerach, są
zostawione obok.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 14, przeciw -0, wstrz.-0 podjęła
uchwałę nr XXXIII/341/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Opoczno.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
j) rozpatrzenia skargi Pani Marii Surmy z dnia 17 lipca 2013r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta -przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Maria Surma- mieszkanka Opoczna- W 2005 roku został wybudowany
ciepłociąg i do tej pory nie wiadomo dlaczego są straty ciepła. Proszę o
sprawdzenie ciepłociągu i usuniecie usterek. Nie przedłużono tego ciepłociągu
dalej, ponieważ dwie osoby zrezygnowały już z ciepła.
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - InwestycyjnegoGdyby były przecieki na sieci , każdy przeciek byłby uzupełniony, ZEC by nas
poinformował. Ilość odbiorców się zmniejsza, zużycie ciepła jest minimalne.

14

Andrzej Rożenek- radny- Jeżeli te straty dalej będą, to mieszkańcy zrezygnują.
Sieć zostanie , kto będzie płacił za utrzymanie, sytuacja robi się patowa. Gmina
zafundowała ciepłociąg i będzie musiała się z tym uporać.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeśli my odkopiemy ciepłociąg,
sprawdzimy rury, a wtedy okaże się ze jest wszystko w porządku, to Pani
pokryje koszty. Była propozycja, żeby każdy założył swój węzeł cieplny
w domu, który kosztuje tyle samo co piec.
Janusz Klimek- radny- Ile Pani płaci za ogrzewanie w skali roku?
Maria Surma- mieszkanka Opoczna- Rocznie płace 3500,00zł. Tutaj proszę
Państwa chodzi o czyste powietrze, w tej chwili tez jest akcja śmieci,
serdecznie proszę o rozpatrzenie tej skargi.
Andrzej Rożenek- radny- Jeżeli Ci właściciele założą swe węzły, to kto
zostanie obciążony strata ciepła, szkoła czy gmina?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Gdyby odbiorcy założyli węzły
w domach to wtedy nie działa wymiennik w szkole.
Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Kto
to budował?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ciepłociąg budowała gmina , bo była
właścicielem ZEC.
Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Na
miejscu Burmistrza nie budowałbym tej sieci. Rozumiem Panią , że nie chce
Pani płacić za straty, ale to był Pani wybór. Osiedla za OPTEXEM miało
ciepłociąg , a potem zrezygnowali, pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- To jest przykład , który nauczy nas
czego nie robić w przyszłości.
Andrzej Rożenek- radny- Gmina nie powinna wchodzić w taką inwestycję, ci
ludzie wpłacali pieniądze na budowę tego rurociągu.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ludzie wpłacali wcześniej pieniądze
do gminy, w tej chwili w to miejsce jest opłata adiacencka.
Jerzy Wijata- radny- Jaka to była kwota?
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziały Techniczno - InwestycyjnegoTo była kwota 20 tysięcy złotych, tj. 15% wartości tej inwestycji.
Maria Surma- mieszkanka Opoczna- Serdecznie proszę o powołanie komisji,
może są inne przyczyny utraty ciepła, trzeba sprawdzić węzeł, rozliczyć szkołę,
hala sportowa nie ma licznika.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Państwo mogą sami sprawdzić
ciepłociąg wynajmując fachowca, żeby to ocenił.
Maria Surma- mieszkanka Opoczna- Panie Burmistrzu niech Pan nie odsuwa
tego problemu. Wszyscy otrzymali pismo i to było rozpatrywane.
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Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Pozostali mieszkańcy nie zgłaszali
tego problemu.
Janusz Klimek- radny- Płaci Pani 3,5 tysiąca za ogrzewanie, to tyle kosztuje
każde inne ogrzewanie, z czego wynika problem?
Maria Surma- mieszkanka Opoczna- Panie Przewodniczący przecież te kwoty
pokazane są w fakturach.
Andrzej Rożenek- radny- Panie Burmistrzu wspominał Pan, żeby ci ludzie
wzięli fachowca do kontroli, czy chodziło o skontrolowanie węzła przy ZSS Nr
3? Niektórzy z tych ludzi mają uruchomiona swoja kotłownie. Koszt ogrzewania
3,5 tysiąca za dwa pomieszczenia to jest dużo.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 12, przeciw -0, wstrz.-2 podjęła
uchwałę nr XXXIII/342/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia
skargi Pani Marii Surmy z dnia 17 lipca 2013r.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
k) rozpatrzenia pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19 sierpnia 2013r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta -przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 14, przeciw -0, wstrz.-0 podjęła
uchwałę nr XXXIII/343/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia
pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19 sierpnia 2013r.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
j) wystąpienia Gminy Opoczno ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów na
rzecz przekształcenia drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi ekspresowej
S 12,
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta -przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 16, przeciw -0, wstrz.-0 podjęła
uchwałę nr XXXIII/344/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wystąpienia
Gminy Opoczno ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów na rzecz
przekształcenia drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi ekspresowej S 12.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
ł) likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w
miejscowości Bukowiec Opoczyński.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta -przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
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Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Tej
biblioteki w Bukowcu opoczyńskim już nie ma.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- z punktu widzenia prowadzenia
biblioteki pewne działania zostały podjęte.
Zofia Konecka- P.o. Dyrektora MBP w Opocznie- Księgozbiór został już
przewieziony do Opoczna.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w OpoczniePanie burmistrzu czy księgozbiór dotyczący szkoły wróci do szkoły? Biblioteka
mogła się wstrzymać i poczekać z przewiezieniem księgozbioru.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jest to zasadne, aby te książki
wróciły do szkoły.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w OpocznieZabrali książki i nikomu nic o tym nie powiedzieli.
Bartłomiej Firkowski- radny- Księgozbiór jest potrzebny dla dzieci i
młodzieży, powinien wrócić do szkoły, zgadzam się z Panem Przewodniczącym.
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 12, przeciw -0, wstrz.-2 podjęła
uchwałę nr XXXIII/345/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie likwidacji
Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie w miejscowości Bukowiec
Opoczyński.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad. pkt. 12. Zapytania i wolne wnioski.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w OpocznieZapraszam wszystkich na uroczystości związane z wybuchem II Wojny
Światowej w dniu 1 września o godz. 8.45.
Na ulicy Stodolnej należy naprawić studzienkę. Proszę o ustawienie foto
radaru na trasie w Bukowcu Opoczyńskim.
Jarosław Jurowski- radny- Proszę o naprawę jezdni na ulicy Drzymały.
Mieczysław Wojciechowski- radny- W Kruszewcu Kolonii także potrzebny
jest radar, aby kierowcy zmniejszyli prędkość. Proszę o wykoszenie boiska w
Kruszewcu , była wykaszarka ale za słaba, nie dawała rady, bez uruchomienia
funduszu sołeckiego nic nie zrobimy.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w OpoczniePowinny być przenośne foto radary.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Panie Mieczysławie znam sytuacje
na tym boisku.
Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w OpoczniePotrzebna jest większa ilość koszy na ul. Partyzantów.
Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w OpocznieProszę o większe kosze na przystankach.
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Ad. pkt. 13. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski
podziękował obecnym za udział i zamknął XXXIII sesję Rady VI kadencji
wypowiadając stosowną formułę: „ Zamykam trzydziesta trzecią sesję Rady
Miejskiej w Opocznie”.
Radni otrzymali do wiadomości pismo Pani Janiny Podlewskiej z dnia 19
sierpnia 2013r. skierowane do Rady Miejskiej w Opocznie.
Radni otrzymali do wiadomości pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego PNKIV.1411.244.2013 z dnia 22 lipca w sprawie skargi Pani Marii Surmy.
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia 15.20
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 25 września 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

Protokołowały:

Sekretarz obrad:
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