PROTOKÓŁ Nr XXXVI/13
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie
w dniu 14 listopada 2013r.
Ad.pkt.1
Otwarcie obrad.
Trzydziestą szóstą sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył Przewodniczący
Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski wypowiadając formułę: „Otwieram
trzydziestą szóstą 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 Janinę Pęczek, która wyraziła zgodę.
Rada Miejska głosami: za-13, przeciw- 0, wstrz.-1 wybrała radną Janinę Pęczek
na sekretarza obrad XXXVI 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 wykreślenie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi
powiatu opoczyńskiego w postaci realizacji zadania polegającego na
przebudowie fragmentu drogi powiatowej nr 3109E Drzewica – Wola Załężna
w miejscowości Libiszów w zakresie chodnika i zjazdów.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – wnioskuje o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały 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
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w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej / nowy ślad / do Placu Kilińskiego
w Opocznie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 1, wycofała
z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej
samorządowi powiatu opoczyńskiego w postaci realizacji zadania
polegającego na przebudowie fragmentu drogi powiatowej nr 3109E
Drzewica – Wola Załężna w miejscowości Libiszów w zakresie chodnika
i zjazdów.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 1, wstrz. – 0, wprowadziła
do porządku obrad projekt uchwały 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.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie obrad.
Wybór sekretarza obrad.
Przedłożenie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołów z obrad XXXIV i XXXV sesji VI kadencji.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
Stan sanitarno – weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok” oraz „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014
rok”.
b) przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014”.
c) przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania
fragmentem drogi powiatowej nr 3109E Drzewica – Wola Załężna w
miejscowości Libiszów w zakresie chodnika i zjazdów.
d) 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.
e) zmian w budżecie gminy Opoczno na 2013 rok.
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f) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
obszarze Gminy Opoczno w roku 2014.
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
h) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych.
i) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum
Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Opocznie.
j) zmiany sposobu prowadzenia komunalnego zadania własnego Gminy
Opoczno dotyczącego oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych
znajdujących się na terenie Gminy.
k) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół,
przedszkoli oraz osób prowadzących publiczne inne formy wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
l) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne inne formy
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.
Ad.pkt.4
Przyjęcie Protokołów z obrad XXXIV i XXXV sesji, VI kadencji.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokóły 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 XXXIV sesji Rady Miejskiej w Opocznie w
wersji przedłożonej.
Rada Miejska głosami za –15, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół
z obrad XXXIV sesji VI kadencji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Opocznie w wersji
przedłożonej.
Rada Miejska głosami za –15, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół
z obrad XXXV 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 7 do protokołu.
Firkowski Bartłomiej – radny – Komisja Budżetowa wnioskowała o
nieumarzanie podatków, a dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie
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umorzono podatek od nieruchomości. Dlaczego Burmistrz nie przestrzega
wniosków komisji.
Klimek Janusz – radny – Komisja Komunalna wnioskowała, aby wystąpić do
Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykonanie ścieżki rowerowej na trasie Opoczno
– Dęba Op. Należy się spotkać z samorządem Inowłodza, Opoczna i Zarządem
Dróg Wojewódzkich, aby można było zrealizować ścieżkę rowerową do Spały.
Wczoraj został odwołany Prezes ZGM – dlaczego?
Kądziela Rafał – radny – ścieżki rowerowe potrzebne są również w Opocznie.
Przy planowaniu budowy dróg należy zaplanować ścieżki rowerowe
i odpowiednio oznaczyć.
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna – umorzenie podatku dla OSP
Opoczno – w poprzednich latach OSP Opoczno wydzierżawiało część
powierzchni swojego budynku na działalność gospodarczą. Tego już nie ma.
Działalność jednostki finansowana jest przez gminę.
Ten rok był wyjątkowy i jednostki poniosły spore koszty uczestnicząc w akcjach
przeciwpowodziowych. Ochotnicza Straż Pożarna w Opocznie stara się o
włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Stąd umorzenie
podatku od nieruchomości. Wniosek Komisji Komunalnej przekazaliśmy do
Zarządu Dróg Wojewódzkich i propozycja wspólnego spotkania jest zasadna.
Odwołanie prezesa ZGM w Opocznie – od dłuższego czasu w ZGM był kryzys.
Decyzję o odwołaniu podjęła Rada Nadzorcza nie na mój wniosek, tylko mnie
poinformowali. Na początku września kryzys został zażegnany, ale problemy
nie zostały rozwiązane. Pani Prezes będąc na zwolnieniu lekarskim przyjęła
zlecenie i wykonywała pracę. Nie potwierdziła się również informacja w
sprawie lokalu w szkole muzycznej jaka przekazała Pani Prezes. Doszły również
problemy z inwentaryzacją w spółce.
Bąkiewicz Zdzisława – członek Zarządu ZGM – powiedziała, iż spółka
przeżywała wiele zmian zarządu. Od roku 2002 jest to piąta zmiana ale spółka
radzi sobie z wykonywaniem powierzonych zadań. Obecnie nie ma zagrożenia
działalności spółki.
Ad. pkt. 6 Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi
rolnictwa.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje informację przyjęły
do wiadomości.
Ignerowicz Andrzej – Kier. BP AR i MR w Opocznie – przedstawił
informację na temat prac samorządu rolniczego.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Sałaj Iwona – ODR - przedstawiła informację na temat prac samorządu
rolniczego.
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Karasiński Mirosław - kier. Odz. Pań. Insp. Ochr.Rośl. i Nasien. przedstawił informację na temat prac samorządu rolniczego.
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wojciechowski Zdzisław – Przew. Rady Miejskiej – pyta o kukurydzę
modyfikowana , czy jest na naszym terenie i o skutkach ubocznych.
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Karasiński Mirosław - kier. Odz. PIOR i N – przeprowadzamy kontrolę
dokumentów w sprawie siewu kukurydzy pod względem GMO. Wyniki są
ujemne, to znaczy, że na naszym terenie nie ma kukurydzy modyfikowanej.
Pobraliśmy próbki warzyw i owoców i u jednego rolnika stwierdzono
przekroczenie użycia środków chemicznych. Rośliny z GMO nie mogą być
wysiewane do gruntu, ale obrót takim materiałem może być. Największym
producentem kukurydzy modyfikowanej jest Hiszpania.
Dąbrowski Józef – radny – czy rolnik zapłacił tylko mandat, czy jego
produkcja została wycofana?
Karasiński Mirosław - kier. Odz. Pań. Insp. Ochr.Rośl. i Nasien. –
dotyczyło to 200 – 300 kg jabłek. Próbka była wysłana do laboratorium do
Torunia, a w tym czasie rolnik pozbył się towaru.
Sarwa Marek – Przew. Rady Pow. Izby Rolniczej – poinformował, że
prowadzą analizę kosztów i opłacalności produkcji rolnej, podejmują działania
na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa, pomagają wypełnić wnioski
obszarowe dla rolników.
Firkowski Bartłomiej – radny – jaka jest różnica w dopłatach dla rolnika
polskiego i niemieckiego?
Klimek Janusz – radny – jak samorząd rolniczy ocenia sytuacje rolników
obecnie? Czy działalność rolnika jest opłacalna?
Sarwa Marek – Przew. Rady Pow. Izby Rolniczej – dopłaty do 1 ha dla
rolnika niemieckiego są o wiele większe jak u nas. Co do opłacalności to zależy
od produkcji i jak rolnicy potrafią wykorzystać środki unijne przeznaczając je na
zakup maszyn rolniczych.
Wojciechowski Zdzisław – Przew. Rady Miejskiej – ile środków unijnych
Polska otrzyma do roku 2020. Czy Izby Rolnicze są przeciwne GMO?
Sarwa Marek – Przew. Rady Pow. Izby Rolniczej – w przybliżeniu mamy
otrzymać 28 mld euro. Co do GMO to stanowisko Izb Rolniczych jest
negatywne.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – czy rośliny modyfikowane są szkodliwe?
Rośliny modyfikowane są mniej narażone na choroby i jest większa produkcja.
Obserwuję, że średnie gospodarstwo w woj. łódzkim jest małe, a opłacalność
jest przy większym areale.
Wojciechowski Zdzisław – Przew. Rady Miejskiej – czy Izby Rolnicze
upominają się o odszkodowania dla rolników za szkody łowieckie.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – podano informację, że rok 2013 może
zakończyć się nadwyżką w handlu zagranicznym, czyli eksport większy od
importu. Opłacalność w rolnictwie jest różna, zależy od ilości ha, produkcji,
klasy ziemi.
Ignerowicz Andrzej – Kier. BP AR i MR w Opocznie – do tej pory wielu
rolników pracowało w zakładach pracy i mieli drobne gospodarstwa. Obecnie to
się zmieniło. Część gospodarstw rolnych rozwija się a część padło. Rolnicy
korzystają ze środków unijnych i rozwijają się.
Klimek Janusz – radny – czy nowe odmiany owoców są genetycznie
modyfikowane?
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Karasiński Mirosław - kier. Odz. Pań. Insp. Ochr.Rośl. i Nasien. –
wyhodowanie nowych odmian nie ma nic wspólnego z GMO.
Ignerowicz Andrzej – Kier. BP AR i MR w Opocznie – jeżeli rolnik źle
wypełni wniosek i przekroczy zadeklarowany obszar o 20% o płatność będzie
pomniejszona dwukrotnie.
Rożej Marianna – Pań. Pow. Insp. Sanitarny – od tematu roślin
modyfikowanych nie uciekniemy. Instytut Zdrowia Publicznego zajmuje się
badaniem żywności modyfikowanej genetycznie.
Baran Jan – Pszczelarz – poinformował o zaletach spożywania miodu.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Poinformował, że rośliny modyfikowane genetycznie nie są dobre dla pszczół.
Na naszym terenie pszczelarstwo odradza się.
Wojciechowski Zdzisław – Przew. Rady Miejskiej – czy Agencja
Restrukturyzacji Rolnictwa dąży do zlikwidowania ugorów?
Ignerowicz Andrzej – Kier. BP AR i MR w Opocznie – jeżeli rolnik posiada
grunty i ich nie uprawia to my nie ingerujemy, ale gdy występuje o płatności to
dopiero ingerujemy.
Wojciechowski Zdzisław – Przew. Rady Miejskiej – czy podatek od ugorów
jest ściągany?
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – poinformowała,
że rolnik płaci podatek rolny.
Ad. pkt. 7 Stan sanitarno – weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.
Rożej Marianna – Pań. Pow. Insp. Sanitarny – przedstawiła informację nt.
stanu sanitarno – weterynaryjnego na terenie Gminy Opoczno.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Sekcja Nadzoru Epidemiologii prowadzi rejestrację i nadzór zachorowań na
gruźlicę, gdyż zarejestrowano 11 przypadków zachorowań. Choroby zakaźne
występujące na terenie gminy Opoczno to: wirusowe zapalenie jelitowe
krztusiec, róża. Zarejestrowano pokąsania przez zwierzęta. W obiektach
żywieniowych nie było zatruć.
Skorupski Włodzimierz – Powiatowy Lekarz Weterynarii – przedstawił
informację o stanie sanitarno – weterynaryjnym na terenie powiatu
opoczyńskiego.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii realizuje nałożone przez Inspekcję
Weterynaryjną zadania ustawowe z zakresu ochrony zwierząt i bezpieczeństwa
produktów pochodzenia zwierzęcego. W województwie łódzkim powiat
opoczyński najgorzej wypada pod względem hodowli trzody chlewnej i bydła.
W Polsce pojawiła się groźna choroba włośnica trzody chlewnej.
Wacławiak Barbara – radna – postępowanie Sanepidu, gdy rodzice uchylają
się od szczepień dzieci.
Dąbrowski Józef – radny – czy wyrywkowo w sklepach sprawdzane są
produkty mięsne?
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Firkowski Bartłomiej – radny – czy Sanepid bada jakie jest zapylenie
ul. Biernackiego?
Rożej Marianna – Pań. Pow. Insp. Sanitarny – szczepienia ochronne – jest
ustawa o szczepieniach ochronnych i jeżeli rodzice nie szczepią dzieci to
wysyłamy decyzje. Dzieci należy szczepić bo wróciły niektóre choroby jak np.
gruźlica, krztusiec, różyczka, błonica. Poinformowała, że jest coraz więcej
przypadków pogryzień przez bezpańskie psy.
Skorupski Włodzimierz – Powiatowy Lekarz Weterynarii – produkty mięsne
przechodzą bardzo dużo badań.
Wojciechowski Zdzisław – Przew. Rady Miej. - promocje powstają, gdy jest
większy asortyment i trzeba go zbyć.
Wijata Jerzy – radny – na terenie miasta jest zakaz trzymania np. trzody
chlewnej. Jaka jest procedura , aby zwierzęta wyprowadzić z miasta.
Skorupski Włodzimierz – Powiatowy Lekarz Weterynarii – zajmę się tym
problemem.
Rożej Marianna – Pań. Pow. Insp. Sanitarny – w ustawie o utrzymaniu w
czystości jest zapisane jak postępować w takich sytuacjach.
Obrady sesji prowadzi
Wołkiewicz.

Wiceprzewodniczący Rady

Miejskiej

Wiesław

Ad.pkt.8. Podjęcie uchwał w sprawach:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno
na 2014 rok.
Edyta Krzysztofik – Kierownik ZSSiOL- przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – pozytywna opinia.
K. Komunalna – pozytywna opinia.
K. Budżetowa- pozytywna opinia.
K. Rolnictwa- pozytywna opinia.
K. Rodziny – pozytywna opinia.
Jadwiga Figura- radna- Jak wygląda sytuacja w Opocznie dotycząca sprzedaży
alkoholu dla nieletnich?
Ewa Grad- Przewodnicząca MKRPA- Problem alkoholowy na naszym terenie
rozszerza się. Ja pracuję w PCPR, profilaktyka się zwiększa, ale dotarcie do
a)
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wszystkich jest trudne. Osoby z problemem alkoholowym nie zawsze chcą
pomocy. Oczywiście fachowa pomoc dużo kosztuje. My pracujemy w czterech
komisjach, zespół motywacyjny wzywa osoby uzależnione od alkoholu, które
zgłosiła rodzina, nie ma przymusu leczenia. Najwięcej wniosków wpływa do
Komisji z Policji i PCPR. Osoby po rozmowie z nami często trafiają na proces
terapeutyczny. Trudniejsza sytuacja jest z narkotykami. Młodzież bez problemu
kupuje używki. W tej chwili jest więcej zaburzeń wśród dzieci pochodzących
z rodzin z problemami alkoholowymi. Przeprowadzamy także kontrole, są
skargi na sprzedaż alkoholu nieletnim. Proponujemy, aby ograniczyć sprzedaż
alkoholu w godzinach nocnych. Punktów sprzedaży alkoholu jest bardzo dużo,
powinno być mniej.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-17, przeciw-0, wstrz-0 podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/353/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Opoczno na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014”.
Edyta Krzysztofik – Kierownik ZSSiOL- przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przyjęcia„ Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – pozytywna opinia.
K. Komunalna – pozytywna opinia.
K. Budżetowa- pozytywna opinia.
K. Rolnictwa- pozytywna opinia.
K. Rodziny – pozytywna opinia.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-16, przeciw-0, wstrz-0 podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/354/13 w sprawie przyjęcia„ Programu współpracy
Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
b)
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przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania
fragmentem drogi powiatowej nr 3109E Drzewica – Wola Załężna w
miejscowości Libiszów w zakresie chodnika i zjazdów.
Andrzej Snpoczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnegoprzedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego
zadania z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej nr 3109E
Drzewica – Wola Załężna w miejscowości Libiszów w zakresie chodnika i
zjazdów. Koszt zadania w całości poniósłby Powiat.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Trwały dyskusje z Zarządem Powiatu,
dziś zdecydowali, że pokryją w 100% kosztów zadania.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – wnioskowała o wycofanie z porządku obrad.
K. Komunalna – przyjęła do wiadomości.
K. Budżetowa- przyjęła do wiadomości.
K. Rolnictwa- pozytywna opinia.
K. Rodziny – wnioskowała o wycofanie z porządku obrad.
c)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz ogłosił 10 minut
przerwy.
Po przerwie.
Andrzej Snpoczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno- InwestycyjnegoProponuję wnieść poprawkę w §1 ust.1 usunąć zapis „zgodnie z uchwałą Rady
Powiatu”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz poddał
pod
głosowanie zgłoszona poprawkę.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-18, przeciw-0, wstrz-0 zaakceptowała
wniosek o wprowadzenie poprawki do uchwały w sprawie przejęcia od
Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania fragmentem drogi
powiatowej nr 3109E Drzewica – Wola Załężna w miejscowości Libiszów w
zakresie chodnika i zjazdów w §1 ust.1 usunąć zapis „zgodnie z uchwałą
Rady Powiatu”.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-19, przeciw-0, wstrz-0 podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/355/13 w sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego
zadania z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej nr 3109E
Drzewica – Wola Załężna w miejscowości Libiszów w zakresie chodnika i
zjazdów. Koszt zadania w całości poniósłby Powiat.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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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.
Danuta Popińska – Radca Prawny- Na prośbę prawników z ŁUW dopisaliśmy
zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Andrzej Kacprzak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Ustawa
mówi wyraźnie, że urząd, który to przejmuje, to ma to zrobić bezzwłocznie.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-20, przeciw-0, wstrz-0 podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/356/13 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 17 do protokołu.
d)

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – pozytywna opinia.
K. Komunalna – pozytywna opinia.
K. Budżetowa- pozytywna opinia.
K. Rolnictwa- pozytywna opinia.
K. Rodziny – pozytywna opinia.
Bartłomiej Firkowski- radny- Dochodzą do mnie głosy, ze jakaś placówka
zalega z składkami zusowskimi, jaka to kwota, proszę o wyjaśnienie.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Jaka to placówka?
Bartłomiej Firkowski- radny- Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- To ja nic o tym nie wiem.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-19, przeciw-1, wstrz-0 podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/357/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno
na 2013 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
obszarze Gminy Opoczno w roku 2014.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – pozytywna opinia.
f)
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K. Komunalna – pozytywna opinia.
K. Budżetowa- pozytywna opinia.
K. Rolnictwa- pozytywna opinia.
K. Rodziny – pozytywna opinia.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- przedstawiła
projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2014.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Jak to
skutkuje co do podatku?
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- Skutkuje to
wzrostem podatku o 5,6%.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Ile ta
suma podatków by wzrosła?
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- Odszukam te
dane w przerwie i podam.
Józef Dąbrowski- radny- Według mnie nie powinno być zwiększenia podatków,
zboże staniało, budżet rolnika zmniejszył się. Jestem przeciwny podwyżce
podatków, jestem za pozostawieniem na poziomie ubiegłego roku.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-17, przeciw-0, wstrz-1 podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/358/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – pozytywna opinia.
K. Komunalna – pozytywna opinia.
K. Budżetowa- pozytywna opinia.
K. Rolnictwa- pozytywna opinia.
K. Rodziny – pozytywna opinia.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- przedstawiła
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-13, przeciw-6, wstrz-1 podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/359/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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h) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – pozytywna opinia.
K. Komunalna – pozytywna opinia.
K. Budżetowa- pozytywna opinia.
K. Rolnictwa- pozytywna opinia.
K. Rodziny – pozytywna opinia.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- przedstawiła
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od
środków transportowych.
Bartłomiej Firkowski- radny- Podwyżka podatków odbije się na cenie żywności.
W ubiegłym roku Pan Przewodniczący powiedział, że po podwyżce podatków
podniesie ceny produktów swojej firmy, a ile Pan teraz podniesie ceny?
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Nie
przypominam sobie, abym coś takiego mówił, proszę o zapis.
Bartłomiej Firkowski- radny- Radny jest osoba publiczną, mam prawo takie
stwierdzenie powiedzieć, ja pamiętam to doskonale.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Proszę
nie mówić takich rzeczy, że jeśli będą podniesione podatki to ja podniosę cenę
swoich produktów, proszę nie robić antyreklamy.
Bartłomiej Firkowski- radny- Uważam, ze Pan przewodniczący jest ekspertem
w tym temacie, jako eksperta pytam i proszę odpowiedzieć, czy jeżeli
podniesiemy podatek to czy wzrosną ceny produktów?
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Cena
podatku ma wpływ na cenę produktów. Ja osobiście nie podniosę cen w
najbliższym kwartale.
Janusz Klimek- radny- Inne podatki bardziej wpływają na cenę produktu. My
podnosząc podatki nie podnosimy cen.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-13, przeciw-5, wstrz-1 podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/360/13 w sprawie określenia wysokości stawek
podatkowych od środków transportowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum
Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Opocznie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
i)
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K. Oświaty – negatywna opinia.
K. Komunalna – pozytywna opinia.
K. Budżetowa- pozytywna opinia.
K. Rolnictwa- pozytywna opinia.
K. Rodziny –negatywna opinia.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum
Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie.
Zofia Konecka- p.o. Dyrektora Biblioteki- W uzasadnieniu podaje się, że będą
oszczędności, nie wiem czy to będzie dobre, czy renoma Biblioteki zostanie
zachowana. Ponieważ pełnimy różne zadania, ja nie wiem czy w połączeniu
będziemy mogli prowadzić wszystkie zadania. W związku ze zmianami nazwy
będą wymieniane wszystkie karty biblioteczne i inne dokumenty, co powoduje
dodatkowe koszty. Na terenie województwa łódzkiego w naszej bibliotece
mamy najbardziej wykształcona kadrę. Bibliotekarz po 25 latach pracy zarabia
1660zł.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- W tej wersji uchwały
zaproponowałem nazwę Muzeum i biblioteka Publiczna w Opocznie.
Tomasz Łuczkowski- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie- To jest
uchwała intencyjna i ta nazwa też. Jeśli dziś będzie podjęta uchwała, to będzie
opiniowana przez Ministra Kultury i Radę Muzeum. Jeśli ma to być jedna
instytucja, to powinna zachować swoje korzenie i tradycję.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-16, przeciw-0, wstrz-3 podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/361/13 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych
instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
zmiany sposobu prowadzenia komunalnego zadania własnego Gminy
Opoczno dotyczącego oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych
znajdujących się na terenie Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – przyjęła do wiadomości.
K. Komunalna – przyjęła do wiadomości.
K. Budżetowa- przyjęła do wiadomości.
K. Rolnictwa- przyjęła do wiadomości.
K. Rodziny – przyjęła do wiadomości.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmiany sposobu prowadzenia komunalnego zadania własnego Gminy
j)
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Opoczno dotyczącego oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących
się na terenie Gminy. Taki wniosek spółki wpłynął do Pana Burmistrza, spółka
chce poprowadzić to zadanie. Można to zadanie przekazać spółce, jako zadanie
własne gminy. Pan Jerzy Wijata też sporo czytał i natknął się na stanowisko
Urzędu Obrony Konkurencji, ten stoi na odrębnym stanowisku, aby jak
najwięcej zadań pojawiło się na rynku. Przygotowując tę uchwałę uważamy, że
Rada powinna podjąć tą uchwałę.
Bartłomiej Firkowski- radny- Nie ma idealnego systemu, ale przetargi są
sprawdzoną formą zlecania zadań. ZGM nie jest przygotowany do tego typu
zadań. Kierujemy się tym co dobre, nie próbujmy zlecać firmom zadań do
których nie są przygotowane.
Jerzy Wijata- radny- Pan Sekretarz powiedział, jak ta sprawa wygląda, opinie
i stanowiska są niejednakowe, poglądy są bardzo różne na dzień dzisiejszy.
Proszę zwrócić uwagę na to, że wchodzimy pod działanie ustawy o pomocy
publicznej. Jestem przekonany, że Wojewoda nam uchyli tą uchwałę, jedyną
podstawą jest prawo energetyczne, boję się że mogą przyczepić się do tych
zapisów.
Jan Stępień- radny- Chodzi o to, dlaczego tak postępujemy, jaki będzie zyska
dla gminy. Pan burmistrz powiedział, że już ważne jest to, że to nasz podmiot
prowadzi to zadanie. Ważna jest dla mnie kwestia wyceny, spółka nie może
zarobić 6% zainwestowanego kapitału.
Jerzy Wijata- radny- Coraz więcej mam wątpliwości. Dlaczego robimy przetarg
na odśnieżanie dróg? Dajmy to zadanie naszej spółce, po co przetarg.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Potwierdzam to, ze jedynym zyskiem
jest to , że to nasza spółka. Kiedy jest przetarg, to mamy cenę rynkową. ZGM
sam wystąpił o przekazanie tego zadania. Pojawia się zagadnienie co do ceny
np. zakup energii elektrycznej, zakład energetyczny dyktuje ceny i nikt nie
dyskutuje, teraz są spółki, które oferują inna cenę.
Jeśli ZGM jest
zainteresowany prowadzeniem tego zadania, to powinien wystartować
w przetargu, a jeśli przekazujemy zadanie, to powinniśmy zbliżyć się do ceny
rynkowej. W wyniku powierzenia zadania możemy zbliżyć się do ceny
rynkowej, powstaje problem rekompensat, jest już problem z MPK.
Jan Stępień- radny- Wypowiedź dotycząca ustalenia cen uspokoiła mnie.
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Ile kosztowało do tej pory roczne utrzymanie
oświetlenia? Ile będzie to kosztowało, kiedy przejmie to spółka? Mieszkańców
dotyka najbardziej, kiedy to oświetlenie jest zepsute, naprawa usterek trwała
czasami długo, pewna zmiana spowoduje lepszą jakość usług, by usterki były
usuwane na czas.
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Zdzisława Bąkiewicz- ZGM- To zadanie jest szansą dla nas, mamy kłopoty
finansowe. Spółka może prowadzić zadanie usług elektrycznych. Mamy sprzęt,
mamy przygotowanych ludzi do tego zadania.
Danuta Popińska- Radca Prawny- Dobrze, że radny Jerzy Wijata ma
wątpliwości związane ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji. Pisząc tą
uchwałę opierałam się na opinii jednego z najlepszych profesorów z zakresu
gospodarki komunalnej. Nie boję się tego , że nadzór prawny zakwestionuje tą
uchwałę. Ostatnio wygraliśmy sprawę w sądzie z prokuratorem.
Jerzy Wijata- radny- Ja nie powiedziałem, że nam tego nie wolno zrobić, ale
pewne zagrożenia są.
Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej- Ważną rzecz poruszył
radny Jerzy Wijata oraz radny Jan stępień, ja myślałem , że ZGM zrobi to taniej,
mam obawy ze względów finansowych.
Janusz Klimek- radny- Jest wiele wątpliwości, ważne jest, że spółka prowadzi
zadanie gminy, musi zapewnić ewidencje księgowości.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-15, przeciw-2, wstrz-3 podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/362/13 w sprawie zmiany sposobu prowadzenia
komunalnego zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego oświetlenia
ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych szkół,
przedszkoli oraz osób prowadzących publiczne inne formy wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – pozytywna opinia.
K. Komunalna – pozytywna opinia.
K. Budżetowa- pozytywna opinia.
K. Rolnictwa- pozytywna opinia.
K. Rodziny –pozytywna opinia.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskichprzedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia
dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących publiczne
inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
Jadwiga Figura- radna- Czy prawnie jest wszystko w porządku, a teraz
dowiedzieliśmy się o przedszkolu w Dzielnej, proszę o tym więcej powiedzieć.
k)
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Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej- Nie było wcześniej
mowy o przekazaniu budynku w Dzielnej dla przedszkola, tylko dla szkoły
prowadzonej przez stowarzyszenie, mam wątpliwości.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Nie
ma różnicy, czy przedszkole jest publiczne czy niepubliczne, nie ma z tym
problemu. Przedszkole może założyć każda osoba, prawna czy fizyczna.
W przypadku przedszkola niepublicznego w gminie następuje rejestracja,
w przypadku publicznego musi być pozwolenie organu prowadzącego,
Burmistrz wyraził zgodę na utworzenie przedszkola publicznego. Nie ma
żadnego konfliktu, ta działalność mieści się w tej uchwale. Utworzenie
przedszkola pozytywnie wpływa na zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom
z tamtego rejonu. Fakt powstania przedszkola jest jak najbardziej mile widziany,
bo niedługo gmina musi objąć opieka wszystkie dzieci.
Jadwiga Figura- radna- Gmina przekazuje dotację, jak będą one rozliczane.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- Na
wszystkie dzieci, które uczęszczają do przedszkoli gmina udziela dotacji, w
przypadku przedszkoli niepublicznych 75%, w przypadku
przedszkoli
publicznych 100%. Koszty na jedno dziecko będą takie same we wszystkich
przedszkolach prowadzonych przez gminę i stowarzyszenia. My dostajemy na
te dzieci dotację z budżetu państwa i przekazujemy ją na dzieci. Stowarzyszenie
będzie prowadziło przedszkole, dopóki będzie się to opłacało.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie przedstawił wniosek z Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury , która głosami: za - 11, przeciw 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała aby w/w uchwale w § 9.2 przedłużyć
termin przekazania sprawozdania miesięcznego do 10 dnia miesiąca.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-13, przeciw-0, wstrz-0 przyjęła
wniosek aby w w/w uchwale w § 9.2 przedłużyć termin przekazania
sprawozdania miesięcznego do 10 dnia miesiąca.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-16, przeciw-0, wstrz-0 podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/363/13 w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczenia dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli oraz osób
prowadzących publiczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
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ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne inne
formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – pozytywna opinia.
K. Komunalna – pozytywna opinia.
K. Budżetowa- pozytywna opinia.
K. Rolnictwa- pozytywna opinia.
K. Rodziny –pozytywna opinia.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskichprzedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia
dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz osób
prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-15, przeciw-0, wstrz-0 podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/364/13 w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli
oraz osób prowadzących niepubliczne inne formy wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
l)

Ad.pkt.9.Zapytania i wolne wnioski.
Jadwiga Figura -radna- zwróciła uwagę na zaśmiecanie miasta poprzez
rozwieszanie ogłoszeń i plakatów na drzewach oraz słupach na ulicy
Piotrkowskiej.
Janusz Klimek- radny- Dostaliśmy pismo w sprawie Saperów Polskich. Ci
saperzy zasługują na upamiętnienie.
Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- W
imieniu mieszkańców z Bukowca opoczyńskiego proszę o wiaty przystankowe.
Kiedy będzie uruchomiona kanalizacja w Bukowcu opoczyńskim, podobno jest
problem z przyłączem energetycznym?
Rafał Kądziela- radny- W związku z otrzymanym pismem uważam, że należy
przypominać o ofiarach mieszkańców z terenu opoczyńskiego.
Jadwiga Figura -radna- Kiedy będzie nowy cmentarz?
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Janusz Klimek- radny- Kanalizacja w Bukowcu opoczyńskim została
zakończona, w przyszłym tygodniu podpiszemy umowę co do przyłącza
energetycznego.
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- Podatek rolny
w skali roku wzrośnie o 27 tysięcy.
Mieczysław Wojciechowski- radny- MPK nie realizuje postanowień Rady
Miejskiej w Opocznie, przegłosowany został wniosek o przedłużeniu kursu,
kierowcy nie dojeżdżają na ostatni przystanek, nie maja zapisane tego w
grafiku, była tylko ustana informacja Prezesa Kopani. Ja nie rozumiem takiego
postępowania.
Andrzej Kopania- Prezes MPK- Autobus jeździł przez miesiąc czasu, ludzi było
bardzo mało, ten kurs jest nieopłacalny. Przedstawię dane z tygodnia, w
poniedziałek nie było nikogo, wtorek- 2 dzieci plus radny M. Wojciechowski,
środa- przyjechał radny i skontrolował, czwartek- dwie osoby, piątek radny
skontrolował.
Mieczysław Wojciechowski- radny- to są dane z jednego tygodnia, w drugim
tygodniu jechało 20 osób, co daje średnia 4 osoby dziennie.
Andrzej Kopania- Prezes MPK- Ten kurs jest nierentowny.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Chciałem jeszcze podziękować za
postawienie wiaty przystankowej.
Bartłomiej Mirkowski- radny- W tym momencie jest konflikt pomiędzy
prezesem MPK, a radnym. Jeśli radny zgłasza taki problem, to dlaczego jest taki
upór ze strony MPK. Panie burmistrzu zwracam się do Pana, aby przedłużyć
ten kurs autobusu w Kruszewcu.
Andrzej Rożenek- radny- Jak wyglądał sytuacja przez pozostałe trzy tygodnie,
nie wiem co sądzić o tej sytuacji.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Czy Rada wydeleguje Pana
Mieczysława na zawody szachowe, jako reprezentanta Rady, czy wyrazi zgodę ,
aby przeznaczyć na to 250zł?
Mieczysław Wojciechowski- radny- W zeszłym roku zająłem pierwsze miejsce
jako radny i pierwsze miejsce drużynowe.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Co do przedłużenia kursu w
Kruszewcu, to poproszę dane z całego miesiąca, porozmawiamy jeszcze na ten
temat. Jeśli chodzi o upamiętnienie saperów, którzy zginęli na ziemi
opoczyńskiej, to musimy zastanowić się jak to zrobić.
Andrzej Rożenek- radny- Myślę, że wyjazd radnego na zawody szachowe, to też
jest promocja Opoczna, nie powinno być z tym problemu.
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Janusz Klimek- radny- Nie zgadzam się z tym, żeby płacić za wyjazd radnego
na zawody szachowe. Co do upamiętnienia tych którzy zginęli, to najlepsza
byłaby tablica upamiętniająca.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Zgadzam się z tym, żeby Rada
wyraziła zgodę na pokrycie kosztów wyjazdu radnego na zawody sportowe.
Andrzej Rożenek- radny- Tablica upamiętniająca powinna być ufundowana
przez Radę.
Jan Stępień- radny- Każdy ma swój system wartości. Jeśli ktoś chce
reprezentować Radę , to dlaczego miałby tego nie robić. Gmina także
sponsoruje promocję.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Jeśli Rada uzna, że nie ma pieniędzy na
mój wyjazd, to nie pojadę. Jestem osoba bezrobotną, dla mnie to duży wydatek.
Janusz Klimek- radny- Powinien Pan być zapisany do klubu szachowego , który
pokryłby koszty wyjazdu na zawody.
Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Panie
Burmistrzu było pytanie o nowy cmentarz.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Będziemy zabezpieczać środki pod
wykup gruntów.
Andrzej Rożenek- radny- Dlaczego nie są wypłacone pieniądze za sprzedaż
gruntów na drogę dojazdową wzdłuż CMK?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Dopóki nie będziemy mieć sprzedanych
obligacji, to nie możemy wypłacać.
Ad.pkt.10.Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz
podziękował obecnym za udział i zamknął XXXVI sesję Rady VI kadencji
wypowiadając stosowną formułę: „ Zamykam trzydziesta szóstą sesję Rady
Miejskiej w Opocznie”.
Godz. rozpoczęcia sesji 11.00, godz. zamknięcia 18.20
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 6 grudnia 2013r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

Protokołowały:
Marta Gonsiewska
Bogumiła Kucharska

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz

Sekretarz obrad:
Janina Pęczek
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