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Protokół Nr XXXV/13 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 16 października 2013r. 

 

Ad.pkt.1 

Otwarcie obrad. 

Trzydziestą piątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie  zwołaną w trybie art.20 

ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski wypowiadając 

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

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

protokołu. 

Wniosek o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski stwierdził, że listę 

obecności podpisało 11 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować 

prawomocne uchwały. 

Ad.pkt.2. 

Wybór sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski na sekretarza obrad 

zaproponował Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Kacprzaka, który wyraził 

na to  zgodę. 

Rada Miejska głosami: za-12, przeciw- 0, wstrz.-1 wybrała 

Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Kacprzaka na sekretarza obrad 

XXXV 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. 

Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna – Proszę o wprowadzenie uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/348/13 z dnia 4 października 2013r.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. 
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Włodzimierza Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej/nowy 

ślad/ do Placu Kilińskiego w Opocznie. Na ostatniej sesji Państwo podjęli tą 

uchwałę, §3 budził zastrzeżenia służb prawnych Wojewody. 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Czy 

to wymaga głosowania? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Tak. 

Głosami za - 11, przeciw - 0, wstrz.- 0 wniosek Burmistrza Opoczna Jana 

Wieruszewskiego o wprowadzenie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

XXXIV/348/13 z dnia 4 października 2013r.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 uzyskał 

akceptację Rady Miejskiej. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przedłożenie  porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwał: 

a) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno, 

b) zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/348/13 z dnia 4 października 2013r.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. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.4.Podjęcie uchwał: 

a) Wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno wraz z uzasadnieniem. 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego – 

Przedstawił projekt uchwały. Plan  gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem 

wyznaczającym strategię działania dla gminy na lata 2014 -2020 pod kątem 

ograniczenia emisji, podniesienia efektywności energetycznej oraz 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do dnia 31 października 2013r. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje 

wnioski o dofinansowanie opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej  dla 

zadań realizowanych w ramach Działania 9.3”Termomodernizacja obiektów 
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użyteczności publicznej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Wsparcie może być udzielone jednostkom samorządu terytorialnego. Przy 15% 

wkładzie własnym, dofinansowanie obejmuje 85%  kosztów opracowania planu. 

Posiadanie planu będzie niezbędne przy ubieganiu się o dotacje na  inwestycje 

takie jak: termomodernizacja budynków, wymiana oświetlenia ulicznego, 

budowa czystszych źródeł energii, modernizacja lub  zakup taboru 

niskoemisyjnego, modernizacja sieci  ciepłowniczych. Gospodarka 

niskoemisyjna stanowi jeden z kluczowych programów Unii Europejskiej, 

dlatego znaczna część funduszy  dla samorządów w latach 2014 -2020 będzie 

skierowana na realizację tego celu. Wdrożenie planu ułatwi przystosowanie 

gminy do wymogów gospodarki niskoemisyjnej, a posiadanie planu gospodarki 

niskoemisyjnej będzie  podstawą do  otrzymania dotacji ze środków Unii 

Europejskiej w ramach obszaru gospodarka  niskoemisyjna. W związku z 

powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne. 

Jerzy Wijata - radny-  Czy Plan będzie  dokumentem otwartym, czy nie? Dziś 

mamy wniosek w sprawie sieci i my nie mamy wiedzy czy inne podmioty będą 

wchodzić czy nie. 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego – 

Nabór  wniosków jest kierowany do jednostek  samorządowych, Plan będzie 

uchwalany przez Radę, będzie można  dokonywać  zmian. Zadania, które 

zostały wprowadzone do  Planu będą szeroko analizowane. 

Janusz Klimek- radny- Plan pełni funkcję  taką jak Plan rozwoju dla gminy 

Opoczno. Proszę o  upublicznienie tego Planu w mediach.  Wniosek 

przedstawiony przez Państwa jest zasadny.  W każdej chwili ten Plan może być 

zmieniony.   

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

uchwałę Nr XXXV/351/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Opoczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

b) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/348/13 z dnia 4 października 2013r.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. 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego – 

Przedstawił projekt uchwały. Jak wspomniał Pan burmistrz wcześnie zmieniamy 

tylko zapis w paragrafie trzecim „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą 

obowiązującą od 01.01.2014r.”. 

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

uchwałę Nr XXXV/352/13  zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/348/13 z dnia 4 
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października 2013r.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 7 do protokołu.  

Ad. pkt. 5. Zapytania i wolne wnioski.        

Firkowski Bartłomiej – radny – Pan Jacek Ciesielski zam. w Toruniu przysłał 

wniosek o upamiętnienie osoby Pana Władysława Majchrzyka  - Opocznianina 

pilota walczącego w II wojnie światowej. Prosi Burmistrza o zajęcie się tym 

tematem.                                                                                                         

Wiktorowicz Jarosław – za – ca Burmistrza – na ten temat było spotkanie 

dyr. Muzeum, dyr. ZSS Nr 2 w Opocznie, nacz. Miązka i wysłaliśmy pismo do  

Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W przyszłym roku planowane jest 

wmurowanie tablicy pamiątkowej na budynku ZSS Nr 2 przy ul. Inowłodzkiej. 

Jurowski Jarosław – radny – obecnie mieszkańcy zbierają suche liście i pytają 

co zrobić z workami z liśćmi.   

Kądziela Rafał – radny – uważam, że w szkołach  na terenie naszego Powiatu 

na lekcjach historii dzieci i młodzież powinni się uczyć o takich ludziach jak 

Pan Władysław Majchrzyk. Jest to przykład lokalnego patriotyzmu.   

Wojciechowski Mieczysław – radny – czy szkoły społeczne od                                 

1 stycznia otrzymają dofinansowanie do posiłków i do biletów na basen? 

Kacprzak Andrzej – radny – mamy Bibliotekę, Muzeum i młodzież należy 

przygotować co do życiorysów takich osób jak Pan Władysław Majchrzyk. 

Młodzież nie zna takich bohaterów.                                                                   

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 
stowarzyszenia będą korzystały ze środków na dofinansowanie do biletów na 

basen. Dofinansowanie do posiłków będzie zależało od dochodu w danej 

rodzinie, które określa OPS. Gmina będzie przekazywać środki na 

przygotowanie posiłków. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – właściciel nieruchomości 

zostawia worki z zebranymi liśćmi, a my co dzień worki zbieramy i odwozimy 

do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.                                                                  

Klimek Janusz – radny – można organizować sesję Rady pod patronatem 

osoby zasłużonej – obywatela Gminy Opoczno.                                                

Kądziela Rafał – radny – ciekawe rozwiązanie zaproponował radny Klimek. 

Na nas spoczywa obowiązek przedstawienia danego bohatera z naszego terenu. 

Wiktorowicz Jarosław – za – ca Burmistrza – pismo Pana Jacka Ciesielskiego 

przesłaliśmy do Komitetu Walk i Męczeństwa, aby ustalić tekst na tablicy 

upamiętniającej Pana Majchrzyka.  Wmurowanie tablicy można połączyć                   

z rozpoczęciem lub zakończeniem roku szkolnego.                                        
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Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – nauczyciele na lekcjach historii 

powinni zapoznać młodzież z życiorysami lokalnych bohaterów. 

Ad. pkt. 6.  Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 

podziękował obecnym za udział i zamknął XXXV nadzwyczajną  sesję Rady VI 

kadencji wypowiadając stosowną formułę: „ Zamykam trzydziesta piątą sesję 

Rady  Miejskiej w Opocznie”. 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 15.30, godz. zamknięcia 16.10 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 4 listopada 2013r.  

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                               w Opocznie 

                                                                      Zdzisław Wojciechowski 

 

Protokołowały:                                               Sekretarz obrad: 

Marta Gonsiewska                                           Andrzej Kacprzak 

Bogumiła Kucharska                                   

         

          

 

      

 


