
                                     PROTOKÓŁ Nr XXXIV/13 

                                  z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

                                      w dniu 4 października 2013r. 

Ad.pkt.1                                                                                                                       
Otwarcie obrad.                                                                                                      
Trzydziestą czwartą  sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski  wypowiadając 
formułę: „Otwieram  trzydziestą czwartą 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 20 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 Jarosława Jurowskiego, który wyraził   zgodę.                              
Rada Miejska głosami: za-18, przeciw- 0, wstrz.-0 wybrała radnego Jarosława 
Jurowskiego  na sekretarza obrad XXXIV 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.   
Klimek Janusz – radny – wnioskuje o wycofanie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 
8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w 
Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa. W pierwszej 
kolejności należy określić na jakiej zasadzie oddać Skarbowi Państwa część 
majątku gminy. 
Kądziela Rafał – radny – szkoła poniosła już pewne nakłady finansowe                  
i uważam, że pomieszczenie należy przekazać dla szkoły. 
Firkowski Bartłomiej – radny – w imieniu Klubu Prawicy wnioskuje                     
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.                  
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Radę Miejską traktuje się jak maszynkę do głosowania. Podwyżka będzie 
dużym obciążeniem finansowym dla mieszkańców. Podniesienie cen wody 
wiąże się z podwyżką ceny ogrzewania , ciepłej wody. Nie wolno 
instrumentalnie traktować Rady. 
Róg Ewa – radna – zasadny jest wniosek radnego Klimka. Pani dyrektor szkoły 
poniosła pewne nakłady na remont i dlaczego jeśli pomieszczenie jest nie 
szkoły. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – mieszkańcy bloków PKP w Libiszowie 
proszą o przeniesienie ze strefy VI do strefy IV – przejazdy MPK. 
Firkowski Bartłomiej – radny – właścicielem budynku była Pani 
Stańczykowska, która była wywłaszczona i ten budynek powinien wrócić do 
społeczności.  
Klimek Janusz – radny – dbając o interes gminy przekażemy pomieszczenie 
dla szkoły a w zamian powinniśmy otrzymać od Skarbu Państwa inną 
nieruchomość. 
Zacharska Małgorzata – dyr. Państwowej Szkoły Muzycznej w Opocznie – 
szkoła  funkcjonuje od 30 lat i to głównie  dzięki dotacjom ministerialnym.              
W czasie prowadzonego remontu modernizowana była również część należąca 
do gminy - lokal mieszkalny. W roku 2012 zostało podpisane porozumienie 
między Burmistrzem a przedstawicielem Ministerstwa Kultury. W roku 2005 
budynek należał do skarbu Państwa, przy czym w jednym lokalu zamieszkiwały 
dwie osoby. Decyzją Wojewody Łódzkiego w roku 2005 zostało 
przeprowadzone  postępowanie komunalizacyjne. Gmina nieodpłatnie nabyła 
część udziałów, a pozostała część przekazana została w trwały zarząd 
Państwowej Szkole Muzycznej. Decyzja ta była źródłem wielu kłopotów                
a szczególnie z ogrzewaniem pomieszczeń. Na mocy porozumienia 
pomieszczenie po zakończeniu użytkowania przez lokatorkę miało być 
przekazane szkole. Dotychczasowa lokatorka zmarła w tym roku, ale lokal 
zamieszkuje wnuczka i pojawiły się nowe problemy. Budynek jest otwierany w 
różnych porach i mamy problem z zabezpieczeniem majątku szkoły. Po śmierci 
lokatorki Zakład Energetyczny zdemontował licznik. A obecnie licznik został 
podłączony na nowo i jest pytanie, czy gmina wydała decyzję w sprawie 
zasiedlenia lokalu. Szkoła ma coraz więcej uczniów i lokal jest dla szkoły 
potrzebny. Koszty związane z utrzymaniem i remontem budynku poniosło 
Ministerstwo Kultury.  
Wieruszewski Jan – Burmistrz – nie wydawałem żadnej decyzji w sprawie 
lokalu w Szkole Muzycznej. Proponowałem wcześniej Pani Belicy inne 
mieszkanie ale nie chciała się przeprowadzić. Zleciłem już swoim 
pracownikom, aby sprawdzili, dlaczego Zakład Energetyczny zamontował 
licznik bez przedstawienia  dokumentów potwierdzających prawo do 
użytkowania lokalu.  
Zięba Anna – Prez. ZGM – poinformowała, że Pani Magda Belica wystąpiła                 
z pismem do Zakładu Energetycznego o zamontowanie licznika na okres                   
3 miesięcy ze względu, że stara się o przydział tego lokalu.  
Wieruszewski Jan – Burmistrz – lokatorka mieszkania nie  żyje, a obecnie 
osoba bezprawnie zajmuje lokal. Ten temat wyjaśnimy. 
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Wołąkiewicz Grzegorz – radny – po tej szerokiej dyskusji to ten punkt jest już 
omówiony. Burmistrz powinien zająć stanowisko. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Janusza Klimka. 

     Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 4, wstrz. 1, przyjęła wniosek 
radnego Janusza Klimka o wycofaniu z porządku obrad projektu uchwały           
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 8695/32766 
we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Opocznie przy 
ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Bartłomieja Firkowskiego. 

Rada Miejska głosami: za – 7, przeciw – 8, wstrz. 1, odrzuciła wniosek 
radnego Bartłomieja Firkowskiego o wycofaniu z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę             
i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu z obrad  XXXIII sesji VI kadencji. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
6. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2012/ 2013  

oraz wyniki egzaminów  zewnętrznych.  
7. Ocena realizacji wypoczynku letniego. 
8. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych. 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. 
Januszewice, 

c) zmiany uchwały Nr XXXIII / 338/13 Rady Miejskiej w Opocznie                 
z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
gminnej Nr 107494E, ul. Włodzimierza Perzyńskiego w Opocznie na 
odcinku od ul. Inowłodzkiej / nowy ślad / do Placu Kilińskiego w 
Opocznie.  

d) zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie, 
e) zmiany Uchwały Nr XLI/365/10 Rady Miejskiej w Opocznie  z dn. 18 

czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania           
z kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach programu moje 
Boisko „ ORLIK 2012” usytuowanych w Opocznie przy ul.                       
W. Kossaka i ul. M. Curie – Skłodowskiej, 

10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad.  
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 Ad.pkt.4                                                                                                                        
Przyjęcie Protokołu z obrad  XXXIV 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 XXXIII  sesji Rady Miejskiej w Opocznie w 
wersji przedłożonej.                                                                                                      
           Rada Miejska głosami  za –17, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół          
z obrad  XXXIV sesji VI kadencji. 

Ad.pkt.5                                                                                                              
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna -  przedstawił sprawozdanie                              
z działalności międzysesyjnej.                                                                              
Sprawozdanie i uzupełnienie stanowią załącznik nr 6  do protokołu.    

Wojciechowski Mieczysław – radny – dlaczego odmownie został rozpatrzony 
wniosek Szpitala  Powiatowego odnośnie dofinansowania zakupu sprzętu?  
Rożenek Andrzej – radny – jest montaż urządzeń do modernizacji kotłowni            
w Urzędzie, czy była już zrobiona kalkulacja?                                                     
Wijata Jerzy – radny – zbycie nieruchomości przy ul. Partyzantów- jakie 
będzie przeznaczenie tego terenu?                                                                   
Waclawiak Barbara – radna – umorzono podatek od nieruchomości PSP w 
Opocznie, czy inne jednostki mogą się ubiegać o umorzenie.                    
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna – dla Szpitala odmownie rozpatrzono 
wniosek ze względu na złą sytuację gminy. Modernizacja kotłowni w Urzędzie 
jest potrzebna, gdyż w u biegłym roku jeden z kotłów uległ awarii, a opał 
peletem jest tańszy. Umorzenie podatku od nieruchomości dla PSP – wiosną 
mieliśmy dużo zdarzeń z powodu aury, w których uczestniczyła  Straż Pożarna. 
Róg Ewa – radna – Szpital chciał dofinansowanie czy zakup sprzętu. 
Kolonoskop jest bardzo często używany i bardzo potrzebny.                       
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa – ogłoszono przetarg 
nieograniczony. Na ten teren nie ma planu miejscowego. Nieruchomość może 
być zagospodarowana na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W Studium 
teren ten jest przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,             
w skład którego mogą wchodzić usługi.                                                                 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – Szpital prosił o dofinansowanie zakupu 
sprzętu, ale nie podał kwoty. 

Ad. pkt. 6 .Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny   
                      2012/ 2013  oraz wyniki egzaminów  zewnętrznych.  
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Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 
przedstawił informację z realizacji zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok 
szkolny 2012/ 2013  oraz wyniki egzaminów  zewnętrznych.  
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
W roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku 2011/2012 sieć przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjów nie uległa zmianie i zabezpieczała potrzeby 
mieszkańców. Powstały dwa przedszkola prywatne. Od 1 stycznia 2014r. 
nastąpią zmiany związane z przekazaniem trzech szkół do prowadzenia przez 
stowarzyszenia. Najlepsze wyniki osiągnęły szkoły podstawowe w ZSS Nr 3, 
Libiszów i Modrzew. Najgorsze w ZSS Nr 2, w Bielowicach, Mroczkowie                 
i Sielcu. W Gimnazjum najlepsze wyniki są w szkołach ZSS Nr 1,                               
w Wygnanowie i w Bukowcu. Najgorsze wyniki w Gimnazjum to w 
Mroczkowie. 
Figura Jadwiga – radna – nauczanie indywidualne – czy jest mniej dzieci? 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – co do 
nauczania indywidualnego to jest tendencja wzrostowa. Niepokoi nas sytuacja w 
Mroczkowie, są słabe wyniki nauczania. 
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – niższy stopień staniny nie jest 
tragedią. Jest bardzo duża różnica między wynikiem najlepszym a najgorszym. 
Klimek Janusz – radny – są nauczycie, którzy rok rocznie mają bardzo dobre 
wyniki nauczania, czy tacy nauczyciele są wynagradzani. 
Kądziela Rafał – Rafał – w szkołach powinny być programy autorskie 
szczególnie naszej kultury ludowej, czy historii naszego terenu. 
Macierzyński Janusz – z –ca Burmistrza – oświata posiada wypracowany 
system wynagradzania. Każdy dyrektor ma środki finansowe na wynagrodzenie 
nauczycieli.  Nauczycielem otrzymują nagrody na Dzień Nauczyciela i dodatki 
motywacyjne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował dyrektorom szkół i nauczycielom. 

Ad. pkt. 7. Ocena realizacji wypoczynku letniego. 
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację - ocena wypoczynku letniego.                                                                
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił opinie komisji.                                                
K. Oświaty –    pozytywna opinia.                                                                                         
K. Komunalna – przyjęła do wiadomości.                                                                          
K. Budżetowa –    pozytywna opinia                                                                                                        
K. Rolnictwa –   pozytywna opinia.                                                                                      
K. Rodziny –     pozytywna opinia. 
Burmistrz Opoczna ogłosił konkurs  na realizację zadań w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Konkurs 
przewidywał między innymi organizację wypoczynku letniego.                                                         
Komisja konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert.  
Organizatorami wypoczynku byli:  Parafia p.w. Św. Bartłomieja w Opocznie,   
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Klub OPOKA, Miejski Dom Kultury w 
Opocznie, Polski Komitet Pomocy Społecznej.                                                                                                                        
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Pokryto koszty przejazdu 20 – osobowej grupy dzieci z ZSS nr 3 w Opocznie na 
obóz integracyjny do Polic nad Metują w Czechach.                                               
Pokryto koszty przejazdu  grupy młodzieży na wypoczynek do miejscowości 
Tarnoszyn w woj. Lubelskim. Wypoczynek organizowała Spółdzielnia Socjalna 
PROMYK NADZIEI.                                                                                                                     
W czerwcu był zorganizowany Piknik Rodzinny – Powitanie Lata 2013,                         
w ramach którego odbyły się liczne zawody sportowo – rekreacyje. 
Organizatorem pikniku był Urząd Miejski w Opocznie.  Ze środków Kultury 
Fizycznej w okresie letnim odbyły się imprezy sportowo – rekreacyjne dla 
dzieci i młodzieży: Opoczyńskie Ludowe Towarzystwo Sportowe oraz 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „ Ceemka” Idzikowice.                                                    
Anna Pręcikowska – Skoczylas – z - ca dyr. ZSS Nr 3 w Opocznie – dzieci z 
ZSS Nr 3 uczestniczyły w obozie integracyjnym skautów do Polic nad Metują w 
Czechach. U nas gościły również dzieci z Czech. 
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie oceniła 
realizację wypoczynku letniego.  

Ad. pkt.8. Informacja z analizy  złożonych oświadczeń majątkowych. 
Jan Wieruszewski Burmistrz Opoczna i Zdzisław Wojciechowski 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie odczytali  informację z analizy 
złożonych oświadczeń majątkowych. 
Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 9. 

Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków,  
Przewodniczący  Rady Miejskiej w Opocznie poinformował o opiniach komisji 
stałych  w sprawie w/w uchwały:  
K. Oświaty - przyjęła do wiadomości, 
K. Komunalna - przyjęła do wiadomości, 
K. Budżetowa – negatywna opinia, 
K. Rolnictwa – pozytywna opinia, 
K. Rodziny - pozytywna opinia. 
Jacek Pacan – Prezes PGK- Przedstawił projekt uchwały, amortyzacja miała 
wpływ na podwyżkę cen za wodę i odprowadzenie ścieków.  
Bartłomiej Firkowski- radny- Przykro mi, że nie zrozumiano mojego apelu       
w formie protestu. Panie Przewodniczący z racji tego, że nie tak dawno 
podjęliśmy uchwałę odnośnie wzrostu podatku od transportu, to w Pańskim 
sklepie  od razu wzrosły ceny wędlin. Podejrzewam, że po tej podwyżce cen za 
wodę, ceny  żywności też wzrosną. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Jeśli my negatywnie zagłosujemy, to ta 
uchwała wejdzie w życie za miesiąc. Ja w ramach protestu nie będę głosował, to 
PGK podnosi ceny wody, a nie Rada. 
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Janusz Klimek- radny- Temat jest kontrowersyjny i trudny. Ustawodawca 
przewidział to że Rada nie będzie głosować i cena wody wynika z  ponoszonych 
kosztów. W tej chwili prowadzimy projekt  kanalizacji w całej gminie. Żeby 
PGK prowadziło taki projekt, musi prowadzić działalność na normalnym 
poziomie. PGK nie może być zadłużone.  Wybudowanie kanalizacji przynosi 
wiele dobrego, zwiększy się ilość działalności gospodarczych, wzrośnie 
zatrudnienie. Dążmy do tego, aby było lepiej. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Nie jesteśmy przeciwko rozwojowi  gminy, Ci 
najubożsi nie mogą ponosić kosztów rozbudowy kanalizacji.  Zysk roczny          
z opłat za odbiór odpadów  wynosi 2 mln. złotych, podatek śmieciowy płaci 
zwykły Kowalski, jesteśmy ich  reprezentantami. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-Jest dużo podwyżek, a wypłaty nie rosną. 
Mieszkańcy proszą o nie podwyższanie cen wody. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-Na jakiej podstawie Pan Firkowski 
twierdzi, ze gmina zyska 2 mln. na podatku śmieciowym? 
Bartłomiej Firkowski- radny- Obliczcie ilu jest mieszkańców i ile jest 
przedsiębiorstw, będzie to spora suma. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-Z przetargu wynika, że przychody  
wynoszą jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy. 
Janusz Klimek- radny-Chętnie mogę poprzeć wnioski w których możemy 
wspierać  ludzi potrzebujących. Komisja Rewizyjna będzie  sprawdzała ilość 
zebranych pieniędzy, pieniądze zebrane za odbiór odpadów nie mogą być 
wydane na nic innego. 
Rada Miejska w Opocznie  głosami: za - 7, przeciw - 5, wstrz. -4, podjęła 
uchwałę Nr XXXIV/346/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Jacek Pacan – Prezes PGK-  Dziękuję, że Państwo podjęli taką uchwałę, ten 
sposób ustalenia ceny jest korzystny. 

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie 
Januszewice, 

 Przewodniczący  Rady Miejskiej w Opocznie poinformował o opiniach komisji 
stałych  w sprawie w/w uchwały:  
K. Oświaty – pozytywna opinia 
K. Komunalna - przyjęła do wiadomości, 
K. Budżetowa – pozytywna  opinia, 
K. Rolnictwa – pozytywna opinia, 
K. Rodziny - pozytywna opinia. 
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami-przedstawiła projekt uchwały. Gmina Opoczno w dniu 16 stycznia 
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2013 r. podpisała porozumienie z Beatą i Janem  małż. Prusek właścicielami 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 610/4 o pow. 
0,0543 ha i Nr 610/6 o pow. 0,1482 ha położone w obr. Januszewice na 
okoliczność uzgodnienia kosztów związanych z podziałem oraz nabyciem przez 
gminę Opoczno nieruchomości położonej w obr. Januszewice.  Obecnie Gmina 
Opoczno przystąpiła do realizacji omawianego porozumienia i chce nabyć do 
zasobu mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 
610/4 i Nr 610/6  w celu utworzenia drogi dojazdowej do nowo wybudowanej 
stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie. Gmina zleciła 
rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie opinii szacunkowej określającej 
wartość przedmiotowej nieruchomości. Rzeczoznawca  majątkowy Agata 
Pakulska Daszkowska omawianą nieruchomość wyceniła na kwotę 10.550,00zł. 
Potrzebna jest zgoda Rady Miejskiej w Opocznie  wyrażona w formie uchwały, 
na nabycie  nieruchomości powyżej jej wartości. 
Rada Miejska w Opocznie głosami: za - 16, przeciw - 1, wstrz. -0, podjęła 
uchwałę Nr XXXIV/347/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości położonej w obrębie Januszewice. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

c) zmiany uchwały Nr XXXIII / 338 /13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
30 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 
107494E, ul. Włodzimierza Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. 
Inowłodzkiej  / nowy ślad / do Placu Kilińskiego w Opocznie. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Opocznie poinformował o opiniach komisji 
stałych  w sprawie w/w uchwały:  
K. Oświaty – pozytywna opinia 
K. Komunalna - przyjęła do wiadomości, 
K. Budżetowa – pozytywna  opinia, 
K. Rolnictwa – pozytywna opinia, 
K. Rodziny - pozytywna opinia. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego -
przedstawił projekt uchwały.  
Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Opoczno ma dwie obwodnice, a tiry jeżdżą przez miasto. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-Nasz wniosek polega na tym, żeby 
zupełnie wyprowadzić ruch ciężki  z miasta. Samochody jadące od Rawy 
Mazowieckiej nie będą  mogły wjechać na ul. Piotrkowską i Biernackiego, będą 
musiały wrócić na ul. Przemysłową. 
Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie - Na 
drogach powinny być wagi, żeby nie wjeżdżały samochody, które przekroczą 
dopuszczalną wagę. 
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Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Witam Posła Roberta Telusa. 
Ewa Róg- radna-Organizacją ruch zajmuje się komisja bezpieczeństwa, kto 
wymyślił zmianę kierunku ruchu na tej drodze. 
Rada Miejska w Opocznie podjęła głosami: za - 16, przeciw - 1, wstrz. -0,  
uchwałę Nr XXXIV/348/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII / 338 
/13 Rady Miejskiej  w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E, ul. Włodzimierza 
Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej  / nowy ślad / do 
Placu Kilińskiego w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

d)  zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie. 
Przewodniczący  Rady Miejskiej w Opocznie poinformował o opiniach komisji 
stałych  w sprawie w/w uchwały:  
K. Oświaty – pozytywna opinia 
K. Komunalna - przyjęła do wiadomości, 
K. Budżetowa – pozytywna  opinia, 
K. Rolnictwa – pozytywna opinia, 
K. Rodziny - pozytywna opinia. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta-przedstawił projekt uchwały.          
W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie stanowiącym załącznik 
do uchwały Nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 
2012 r. wprowadza się  następujące zmiany: w § 12 ustęp 1 skreśla się punkt 3 
w brzmieniu : „Filia w Bukowcu Opoczyńskim”.   
Janusz Klimek- radny- Powinniśmy stworzyć Centrum Kultury  i połączyć 
Muzeum z Biblioteką, byłoby to korzystne ze względów oszczędnościowych. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Jest to bardzo dobry pomysł, żeby takie centrum 
powstało. 
Rada Miejska w Opocznie podjęła głosami: za - 15, przeciw - 0, wstrz. -0,  
uchwałę Nr XXXIV/349/2013 w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

e) zmiany uchwały Nr XLI /365 /10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 
czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z 
kompleksu boisk sportowych wykonanych w ramach programu moje 
Boisko „ ORLIK „ 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W. Kossaka   
i ul. M. Curie – Skłodowskiej.    

 Przewodniczący  Rady Miejskiej w Opocznie poinformował o opiniach komisji 
stałych  w sprawie w/w uchwały:  
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K. Oświaty – pozytywna opinia 
K. Komunalna - przyjęła do wiadomości, 
K. Budżetowa – pozytywna  opinia, 
K. Rolnictwa – pozytywna opinia, 
K. Rodziny - pozytywna opinia. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-przedstawił projekt 
uchwały. Zmieniamy godziny  otwarcia Orlików oraz  dni , w których będą 
nieczynne.  
Rada Miejska w Opocznie podjęła głosami: za - 16, przeciw - 0, wstrz. -0,  
uchwałę Nr XXXIV/350/2013  w sprawie:  zmiany uchwały Nr XLI /365 /10 
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych 
wykonanych w ramach programu moje Boisko „ ORLIK „ 2012 
usytuowanych w Opocznie przy ul. W. Kossaka  i ul. M. Curie – 
Skłodowskiej.       
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. pkt.10.Zapytania i wolne wnioski.   
Mieczysław Wojciechowski- radny-Mieszkańcy bloków PKP Libiszów proszą 
o zrównanie cen biletów. Mieszkańcy wystosowali pismo w tej sprawie do 
MPK, na które otrzymali odpowiedź, że to Rada ustala ceny biletów. Zgadzam 
się z tym, ze Rada podejmuje uchwałę, ale przygotowuje ją MPK z Gminą. 
Radni nie mieli możliwości zapoznania się z tym faktem. Sama podwyżka  nie 
jest problemem, ale podział na strefy jest niesprawiedliwy. Bloki należą do 
sołectwa Libiszów i tak powinny być zapisane. Podział na stref powinien być 
wcześniej przedstawiony Radnym, żeby mogli się zapoznać z tym.   
Andrzej Kopania- radny- Prezes MPK- Realizuję uchwałę MPK, jeżeli są 
propozycje zmiany Stefy to nie widzę problemu.   
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-  
Proszę złożyć wniosek na piśmie do Rady o zmianę uchwały. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Mieszkańcy Kruszewca proszą                     
o przedłużenie kursu o 8.10 do Kruszewca, również w tej sprawie napisali do 
MPK, ale otrzymali odpowiedź, że kurs został skrócony w ramach oszczędności. 
Ja osobiście pofatygowałem się, aby sprawdzić ile osób tam dojeżdża.               
W  poniedziałek i wtorek była jedna osoba, w środę i czwartek dwie, a w piątek  
3, mało jeździ , ale ci ludzie są. Jak tak można z ludźmi postępować? Należy  
przedłużyć ten autobus o 8.10, aby przyjeżdżał do Kruszewca.  
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-  
Proszę te wnioski kierować na  piśmie. 
Mieczysław Wojciechowski – radny - Te wnioski były kierowane do 
Burmistrza.  Kolejnym problemem jest budowa kanalizacji w Kruszewcu 
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Kolonii, prace wykonywane są za głośno. Panie Burmistrzu prosiłbym o 
wyczyszczenie stawu w Kruszewcu. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Myślę, że Pan Burmistrz odpowie na te pytania. Potrzebne są wiaty 
przystankowe w Bukowcu Opoczyńskim i Sobawinach. Proszę o ustawienie foto 
radaru  przez Straż Miejską w Bukowcu Opoczyńskim. 
Jarosław Jurowski - radny- W Kruszewcu brakuje  tabliczek z numerami 
posesji, pogotowie i straż  maja problem z dojazdem pod wskazany adres. 
Należy wpłynąć na mieszkańców, aby te tabliczki były. Byliśmy w budynku, 
gdzie trenuje Klub Sportowy „Opocznianka”, czy będzie ten budynek 
remontowany, czy to jest własność gminy? Ulica Drzymały jest  do  remontu, 
jest tam bardzo zniszczona droga. 
Bartłomiej Firkowski – radny - Został umorzony podatek dla MPK, to  należy  
przedłużyć ten kurs o jeden kilometr, to jest mały koszt w porównaniu                 
z umorzeniem podatku. Wnioskuję żeby Rada zwróciła się do Burmistrza o 
przywrócenie  kursu  od przystanku PKP Idzikowice do Kruszewca o godz.8.10. 
Jadwiga Figura - radna- Może powinniśmy  pomyśleć nad tym, aby włączyć 
Dom Kultury do Centrum Kultury.  Pojawił się problem bezdomnych, u mnie w 
bloku spała osoba na klatce. Zbliża się sezon zimowy, Straż Miejska powinna 
zająć się takimi osobami. Samochód Straży Miejskiej służy do przewożenia 
ludzi i zwierząt, nie powinno tak być. Na nowych osiedlach brakuje oznaczeń 
ulic. 
Rafał Kądziela- radny- Budynek, gdzie ćwiczą ciężarowcy jest w opłakanym 
stanie, spore pieniądze idą na piłkę nożną, należy wspierać także sport, który nie 
jest popularny. 
Janusz Klimek –radny- Wracam do tematu, abyśmy zaoszczędzili na 
schronisku dla zwierząt i przekazali jego prowadzenie podmiotowi 
zewnętrznemu. W sejmie mówi się o zakazie trzymania psów na łańcuchu, czy 
to prawda Panie Pośle? 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Kiedy będzie podłączona kanalizacja w Bukowcu Opoczyńskim? 
Janusz Klimek –radny- Kanalizacja w Bukowcu jest gotowa,  brakuje 
przyłącza energetycznego, ale będzie ono założone  w najbliższych dniach. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Myślę, że przekazanie prowadzenia 
schroniska jest dobrym pomysłem. Co do bezdomnych, to takie osoby kierujemy  
do Stąporkowa, tyle że ludzie muszą być tam trzeźwi. Wracając do 
przywrócenia kursu do Kruszewca, to pojawia się pytanie, czy będą 
pasażerowie. Czy to ma sens, jeśli nie ma ludzi chętnych. Jeśli chodzi o budynek 
przy ulicy Armii Krajowej jest przekazanie tego budynku z 80r. Bibliotece. 
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Wszyscy korzystają z tego budynku, ale nikt się nim nie zajmuje. Jeżeli 
potrzebne są remonty to wszyscy zgłaszają się do urzędu.  
Na spotkaniach  rad sołeckich powinno pomyśleć się o tabliczkach 
informujących na wsiach. Jeśli chodzi o foto radar można się nad tym 
zastanowić, myślę, że szybko się zwróci.  
Remonty dróg będą wykonywane na bieżąco, ostatnio firma odkładała to, ale  
zleciła zadanie podwykonawcy i sytuacja powinna się poprawić.  
Robert Telus – Poseł na Sejm RP- Na posiedzeniu komisji rolnictwa 
wystąpiliśmy o raport NIK w sprawie schronisk dla zwierząt, raport jest 
negatywny. Schroniska chcą tylko, aby Gminy przekazywały im środki 
finansowe. Do Ministerstwa Rolnictwa przesłaliśmy wniosek aby był krajowy 
Rejestr Psów.          
Bartłomiej Firkowski – radny - Proszę o przegłosowanie wniosku żeby Rada 
zwróciła się do Burmistrza o przywrócenie  kursu  od przystanku PKP 
Idzikowice do Kruszewca o godz.8.10. 
Rada Miejska w Opocznie głosami za- 8, przeciw -1, wstrz.-0 pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Radnego Bartłomieja Firkowskiego o  przywrócenie 
kursu z  Idzikowic PKP do Kruszewca o godz. 8.10. 

Ad. pkt. 11.  Zamknięcie obrad.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 
podziękował obecnym za udział i zamknął XXXIV  sesję Rady VI kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „ Zamykam trzydziesta czwartą sesję Rady  
Miejskiej w Opocznie”. 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia 13.25 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 4 listopada 2013r.  

 

                          Przewodniczący Rady Miejskiej 

                        w Opocznie 

                         Zdzisław Wojciechowski 

 

 

Protokołowały:                                                            Sekretarz obrad: 

Marta Gonsiewska                                                       Jarosław Jurowski 

Bogumiła Kucharska                                   
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