PROTOKÓŁ Nr XXXVII/13
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie
w dniu 16 grudnia 2013r.
Ad.pkt.1
Otwarcie obrad.
Trzydziestą siódmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył Przewodniczący Rady
Miejskiej Zdzisław Wojciechowski wypowiadając formułę: „Otwieram trzydziestą
siódmą 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 radnego Krzysztofa Grossa, która wyraził zgodę.
Rada Miejska głosami: za-15, przeciw- 0, wstrz.-0 wybrała radnego Krzysztofa Grossa
na sekretarza obrad XXXVII 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: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opoczno na lata 2013 – 2029.
Firkowski Bartłomiej – radny – proponuje wprowadzić do porządku obrad projekt
uchwały w sprawie Karty Dużej Rodziny 3+. Projekt uchwały był analizowany na
posiedzeniach komisji.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Dochody nie byłyby brane pod uwagę tylko ilość dzieci.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – proponuje podjąć uchwałę na następnej sesji w
styczniu. Należy zabezpieczyć środki finansowe.
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Rożenek Andrzej – radny – jeżeli dzisiaj uchwalimy budżet na 2014 rok to dzisiaj
możemy uchwałę podjąć. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji i
można było na sesję przygotować symulację kosztów i dzisiaj przedstawić. W gazecie
Łódzkiej był artykuł na temat Karty Dużej Rodziny.
Firkowski Bartłomiej – radny – to zależy tylko od dobrej woli radnych. W styczniu
będzie projekt uchwały co do cen biletów MPK i już będzie można zaplanować.
Klimek Janusz – radny – ta inicjatywa jest bardzo cenna, ale trzeba sprawdzić i
dopracować projekt uchwały. Dzieci u nas mają darmowe przejazdy MPK i karnety na
basen.
Rożenek Andrzej – radny – z obligacji można przeznaczyć trochę środków
finansowych na taki cel.
Wnioskuje o głosowanie imienne.
Bąk Barbara – Skarbnik – środków finansowych z obligacji nie możemy wziąć, są
do wykorzystania do końca grudnia 2013r. tylko na spłatę zadłużenia.
Klimek Janusz – radny – z projektu uchwały wynika, że chcecie podnieść opłatę dla
rodzin wielodzietnych, bo obecnie dzieci mają darmowe karnety na basen, do szkoły
dzieci są dowożone. W gminie mamy politykę prorodzinną , a tu to jest tylko polityka.
Firkowski Bartłomiej – radny – to nie jest polityka, tylko Rada Miejska powinna być
uczulona na biedę ludzi. Podjęcie tej uchwały daje czas do marca na przygotowanie
kalkulacji. Inne gminy już wprowadziły taką uchwałę.
Wijata Jerzy – radny – z wypowiedzi wynika, że jest chęć podjęcia takiej uchwały,
ale trzeba się zastanowić. W Łodzi nad tą uchwałą pracowali od 2009 roku. Karty są
imienne ze zdjęciem. W tym temacie jest jeszcze dużo niejasności. Czytałem w prasie,
że Izba Skarbowa w Warszawie zajęła stanowisko, że od takich bonusów należy
naliczyć podatek. W Łodzi jest zapis, że karty są wydawane dla rodzin, które płacą
podatek. Mamy jeden miesiąc aby zbadać temat.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – uchwała jest związana z budżetem gminy i należy
się zastanowić. Projekt uchwały nie zawiera żadnych wyliczeń. Trzeba wszystko
dopracować, nie ulegać modzie, że inne samorządy podejmują takie uchwały.
Społeczeństwo ubożeje i należy się zastanowić jak pomóc, bo rodzice mają problem z
zakupem odzieży, pomocy do szkoły.
Rożenek Andrzej – radny – celem tego przedsięwzięcia jest walka z demografią bo
to jest problem.
Wołkiewicz Wieslaw – radny – pochodzę z rodziny wielodzietnej i nie zaznałem
biedy. Znam sytuacje, że ludzie młodzi idą do OPS po zasiłek i nie chcą pracować.
Należy się zastanowić jakie będą koszty podjęcia tej uchwały.
Firkowski Bartłomiej – radny – złożyłem wniosek z projektem uchwały, ale nikt nie
zgłosił innej pomocy.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że gmina pomaga rodzinom wielodzietnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poddał pod głosowanie
wniosek radnego Andrzeja Rożenka, aby głosowanie nad wprowadzeniem uchwały do
porządku obrad było imienne.
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Rada Miejska głosami: za – 5, przeciw – 16, wstrz. – 0, odrzuciła wniosek radnego
Andrzeja Rożenka.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poddał pod głosowanie
wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek
Burmistrza, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poddał pod głosowanie
wniosek radnego Bartłomieja Firkowskiego, aby do porządku obrad wprowadzić
projekt uchwały Karta Dużej Rodziny3+.
Rada Miejska głosami: za – 4, przeciw – 14, wstrz. – 3, odrzuciła wniosek
radnego Bartłomieja Firkowskiego.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedłożenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z obrad XXXVI sesji VI kadencji.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 –
2029.
d) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2014.
e) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego.
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy
Powstańców Wielkopolskich.
g) wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Opoczno na sztandarze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu.
h) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014.
i) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na rok 2014.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt.4. Przyjęcie Protokołu z obrad XXXVI 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
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jest za przyjęciem protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Opocznie w
wersji przedłożonej.
Rada Miejska głosami za –21, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół z obrad
XXXVI 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 8 do protokołu.
Ad. pkt. 6. Zapytania i wolne wnioski.
Rożenek Andrzej – radny – sprzedaż gruntów położonych przy ul. Przemysłowej –
ten temat należy przybliżyć radnym. Do Starostwa wpłynęły wnioski od mieszkańców
o zwrot gruntów. Nikt z mieszkańców nie wystąpił z wnioskiem o odszkodowanie, a w
mediach było powiedziane, że mieszkańcy chcą odszkodowania.
Firkowski Bartłomiej – radny – miała być analiza ustawy śmieciowej i wnosi, aby
radni zapoznali się z taką analizą. Prosi o protokół pokontrolny RIO, aby był
udostępniony radnym.
Jurowski Jarosław – radny – był przetarg na prowadzenie schroniska, czy jest już
rozstrzygniecie?
Wijata Jerzy – radny – sołtys z Sołku prosi o budowę drogi do cmentarza
w Sołku i grys na parking obok kościoła.
Figura Jadwiga – radna – zgłaszają się matki, aby gmina sfinansowała szczepionki
dla dziewcząt – przeciw rakowi szyjki macicy.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – na spotkaniu w Starostwie mówiłem, że na tym
terenie stoi Zakład Nr 6 i Kotłownia. Trwa jeszcze procedura wyjaśniająca i decyzje
podejmie Sąd. Mówiłem, że w wielu przypadkach nie będzie możliwy zwrot gruntów.
Protokół pokontrolny RIO jest na stronie BIP Urzędu.
Jest już po
przetargu i nikt nie zgłosił się do prowadzenia schroniska dla zwierząt.
Klimek Janusz – radny – mamy perspektywę pobrania środków unijnych. Opoczno
jest kojarzone z płytkami i należy wykorzystać taki atut. Można przygotować festiwal
płytki ceramicznej. Mamy ulgi w podatku dla inwestorów i należy wspierać i
promować lokalny przemysł ceramiczny. Burmistrz i Rada Miejska nie odsyłają firmy
OPTEX do komornika za niezapłacone należności, aby zakład nie zwolnił
pracowników. W Województwie łódzkim byliśmy liderem w pozyskaniu środków
unijnych. Nasz teren jest postrzegany jako klaster budowlany.
Rożenek Andrzej – radny – zwrot gruntów dla mieszkańców może nas kosztować w
przyszłym roku nawet 10 mln zł. Podejmowanie tematu ceramicznego jest ważne, ale
nie mamy już terenu. Mówiło się, że uzbrojenie tych terenów jest inwestycją
strategiczną, a okazało się że teren jest dla dewelopera. Dzisiaj teren jest dozbrojony i
grunty kosztują więcej. Od wielu lat mówiło się, że jest inwestor strategiczny a
okazało się, że deweloper z zagranicy obraca naszą ziemią. Firma z Hiszpanii zapłaciła
za grunty 1mln 300 tyś zł, później sprzedała ¾ tych gruntów i zarobiła ponad 3 mln
zł. Czy był to inwestor strategiczny i deweloper naszych gruntów? Podejmowane są
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nietypowe działania. Sprawa toczy się przeszło 5 lat i była już w Sądzie Okręgowym,
ale nie została sfinalizowana bo służby Starostwa nie potrafiły w ciągu 7 dni uzupełnić
wniosku formalnego. Prokuratoria będzie musiała od początku rozpocząć temat.
Uważam, że w przyszłym roku sprawa trafi do Sądu Okręgowego i koszt operacji
będzie ponad 7 mln zł. W dalszym ciągu ktoś sprzedaje te grunty , dlaczego do tego
dopuszczamy. Jeżeli będziemy czekać na rozprawę sądową to wzrośnie wartość
odszkodowania. I to gmina zapłaci. Będzie to następna niegospodarność. Ja dzisiaj
sygnalizuję ten problem Radzie. Pyta Burmistrza - jak mieszkańcy zwrócą się o
odszkodowanie do gminy to czy będą mieli wypłacone?
Wieruszewski Jan – Burmistrz – odpowiadając jednym zdaniem to nie, do póki nie
zakończą się wszystkie procedury sądowe z tym związane. Wykup gruntu pod
obwodnicę – Pan Rożenek mówił między innymi, że gmina płaci za tanio za grunty.
Ktoś podsyłał mieszkańców i mówił, że ich okradłem. Dlatego nie ma możliwości, aby
wypłacić choć 1 zł bez decyzji Sądu.
Wijata Jerzy – radny – wnioskuje o sprawdzenie jak zbierana jest opłata targowa na
terenie gminy, szczególnie w czwartki obok sklepu Żelaznego.
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – prosi o pisemną odpowiedź na temat budowy
przepompowni w Sielcu. Powinniśmy wrócić do tematu budowa dróg lokalnych.
Kądziela Rafał – radny – mamy region opoczyński i powinniśmy podkreślić
wszystko co łączy się z folklorem i płytką opoczyńską, np. Kielce zrobiły biznes na
regionalności, mają ciekawe pomysły.
Firkowski Bartłomiej – radny – należy się przyjrzeć ściągalności podatków, np.
jeden z zakładów zalega z płatnościami podatku do gminy. Sprzedaje swój majątek
innym dłużnikom, a można tam było przenieść OPS.
Klimek Janusz – radny – powinniśmy się przygotować do wykorzystania środków
unijnych.
Rożenek Andrzej – radny – uważam, że powinna być wyższa cena sprzedaży
gruntów pod obwodnicę. Wyłączenie gruntów z użyteczności rolniczej jest dużo
wyższe niż cena tych gruntów. Grunty wywłaszczone pod budowę OZMO Prokuratoria wypowiada się, że gmina popełniła przestępstwo sprzedając grunty bez
zgody byłych właścicieli. Tak też jest w postanowieniu Wojewody, które mówi, że
grunty podlegają zwrotowi, a jak nie to gmina powinna zapłacić zadośćuczynienie.
Tak mówi ustawa. Panie Burmistrzu, czy te grunty przy ul. Przemysłowej były
sprzedane zgodnie z prawem?
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej w Opocznie – właściciele sklepu
Żelaznego uruchomili formę parkingu w czwartek. Nie ma problemu
ze
ściągalnością przez Zarządzającego opłat na targowisku w czwartki od handlujących.
Rożenek Andrzej – radny – gmina podpisała porozumienie na nabycie gruntów na
drogę dojazdową do przystanku CMK - Południe z jednym z właścicieli gruntów. Pan
Burmistrz sugerował, że jeżeli będą sprzedane obligacje to wróci Pan do tematu i pyta
co w tej sprawie zostało zrobione.
Róg Ewa – radna – jak firma rozlicza się z pobranych opłat w czwartki / sklep
Żelazny /. Jak można pobierać opłaty z nie swojego gruntu.
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Wieruszewski Jan – Burmistrz – co do gruntów od Pana Pruska to w środę będzie
podpisany akt notarialny. Obecnie OPTEX wywiązuje się zgodnie z deklaracjami z
opłat. OPS chcemy ulokować na ul. Mickiewicza, gdy Policja przeprowadzi się do
nowego budynku. Radny Rożenek widzi niegospodarność w sprzedaży gruntów przy
ul. Przemysłowej. Był inwestor, ogłoszono przetarg i inwestor kupił grunty w drodze
przetargu. Czy jest możliwość techniczna, że można zachować się inaczej. W mediach
też pojawiają się informacje, że inwestorzy kupili te grunty w celach spekulacyjnych.
W tym czasie GUMICER kupił grunty pod inwestycję. Liczył na to, że będzie
sprzedawał frytę dla okolicznych zakładów ceramicznych. Okazało się to niemożliwe i
musieli ograniczyć swoje plany. Kolejna firma kupiła grunty pod budowę zakładu, a
nie w celach spekulacyjnych. Zmieniła się koniunktura i właściciele informowali, że
jeżeli będzie ktoś zainteresowany to nie będą stawiać przeszkód. Sprzedając grunty
pod przemysł uznaliśmy, że możemy je sprzedać bez pytania. Ludzie mieli
nieuregulowany stan prawny tych gruntów, a miał być tam budowany Zakład Nr 6. Po
nowym roku rozpoczniemy prace nad nowelizacją Strategii Rozwoju Miasta i zaprasza
wszystkich do pracy nad nowelizacją Strategii.
Rożenek Andrzej – radny – były zbyte grunty dla Policji i było zaznaczone, że jeśli
w ciągu np. 5 lat inwestor nie wybuduje budynku to grunty można odkupić. Taki zapis
powinien być w tamtym przypadku. Czy grunty pod budowę OZMO sprzedano
zgodnie z prawem, czy nie?
Wieruszewski Jan – Burmistrz – Te grunty sprzedano niezgodnie z prawem.
Co do gruntów dla Policji to była darowizna na cel publiczny.
Rożenek Andrzej – radny – można było podjąć rozmowy z właścicielami gruntów i
pójść z nimi na ugodę.
Pacan Jacek – Prez. PGK – przepompownia Sielec – w czwartek jesteśmy umówieni
u Notariusza na podpisanie aktu notarialnego na zakup gruntu pod przepompownię.
Wojciechowski Zdzisław – Przewodniczący Rady Miejskiej – poprosił Naczelnika
Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego o przedstawienie informacji dotyczącej pisma
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w sprawie Aglomeracji Miasta – Zlewnia
Opoczno.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – poinformował, że jest to wniosek Urzędu
Marszałkowskiego. Obszar Aglomeracji Miasta – Zlewnia Opoczno został
wyznaczony uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2012r. W
związku z postępującą zabudową jednorodzinną i wzrostem liczby mieszkańców
korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej i możliwości wykorzystania oszczędności
finansowych powstałych w projekcie realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania – Budowa infrastruktury wodno
– ściekowej na terenie Gminy Opoczno, które mogą zostać wykorzystane na
poszerzenie zakresu budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Miasta – Zlewnia
Opoczno wnioskuje się o likwidację aglomeracji w zakresie objętym Uchwałą
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2012r. i wyznaczenie nowej
aglomeracji. Zmiany dotyczą włączenia do wyznaczonej aglomeracji zakresów
rzeczowych możliwych do
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zrealizowania. Gmina Opoczno posiada Dokumentację Projektowo – Kosztorysową na
budowę kanalizacji sanitarnej w całej gminie Opoczno wraz z pozwoleniami na
budowę. Dodatkowo wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Januszewice – Kliny, Wola Załężna, Dzielna. W proponowanej do
wyznaczenia aglomeracji pozostaną miejscowości z wykonaną już kanalizacją
sanitarną i oczyszczalnia ścieków oraz zadaniami, które zostaną zakończone do 2015
roku.
Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz informacja stanowią
załącznik nr 9 do protokołu.
Rada Miejska wyraża zgodę, aby nie zmieniać zapisów w Uchwale Nr XXVII /
253 /13 Rady z dnia 31 stycznia 2013r.
Wojciechowski Mieczysław – radny – zgłosił wnioski:
1. Od stycznia 2014r. osoby z prac interwencyjnych pracujące poza swoim
miejscem zamieszkania, aby miały 50% zniżki za przejazdy.
2. Prosi o informację ile osób było zatrudnionych ze wsi w roku 2013 i ile osób
zgłosiło się do Burmistrza o pracę.
3. Czystość i porządek - osoby ze wsi zatrudnione na pracach interwencyjnych ,
aby pracowały w miejscowościach z których pochodzą.
4. Prosi, aby zakupić szachownicę parkową i umiejscowić ją obok MDK. Koszt to
2 – 3 tyś zł ze środków sportowych.
Kądziela Rafał – radny – przy drogach jest bardzo dużo śmieci. Sołtysi mogą zrobić
spotkania z mieszkańcami i porządkować teren.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – jak mieszkańcy przychodzą pytać o pracę to ja nie
pytam czy jest z miasta czy ze wsi. W firmach prywatnych pracownicy zarabiają
najniższą krajową i płacą za dojazd. Każdy mieszkaniec powinien dbać o miejsce
gdzie mieszka i pracuje.
Figura Jadwiga – radna – bardzo brudno jest wokół kładki - ul. Staszica –
ul. Piotrkowska. Wokół słupów ogłoszeniowych również jest zaśmiecone.
Wołąkiewicz Grzegorz – często jeżdżę drogą powiatową w kierunku Sielca
i stwierdzam, że sołtysi dbają o teren wzdłuż drogi.
Kądziela Rafał – radny – jest duży postęp jeśli chodzi o wygląd wsi, ale w rowach
jest jeszcze dużo śmieci. W mieście reklamy zaśmiecają teren.
Ewa Róg- radna- Każdy ma obowiązek sprzątać na swojej posesji.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Każdy ma obowiązek sprzątać teren
przylegający do swojej posesji.
Bartłomiej Firkowski- radny- Do właściciela drogi należy obowiązek utrzymania
czystości. Co zrobi Straż miejska, jeżeli zauważy bałagan na przystanku? Każdy właściciel
bloku powinien dostać mandat, to zmobilizowałoby ludzi do utrzymania czystości.
Dyskutujemy nad tym tematem dwie godziny, stawiam wniosek o zamkniecie dyskusji.
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Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Więcej głosów
radnych nie przyjmujemy.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Proponuje podnieść diety sołtysom o 100zł, aby
pilnowali tych osób pracujących na interwencji. Osoby te sprzątałyby świetlice i przystanki.
Są ludzie zalegający z płaceniem podatku, mogą to odpracować. Pracownicy interwencyjni
powinni pracować na swoim terenie. Walczę jakiś czas o przedłużenie kursu autobusu do
Kruszewca. Pan Burmistrz mówił, że to są duże koszty i nie można tego zrobić. Ja
wskazałem, gdzie te pieniądze można znaleźć.
Andrzej Rożenek- radny- Zaśmiecenie miasta jest duże przez reklamy, a na wsiach rowy są
zaśmiecone. Niektóre posesje nie są uporządkowane z braku środków finansowych.
Janusz Klimek- radny- Dyskutujemy nad tematem, który jest oczywisty, gmina odpowiada
za śmieci. Pan Naczelnik odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w gminie. Straż
miejska powinna reagować i nakładać mandaty. Wszyscy dbają inaczej o swoje podwórka.
Andrzej Rożenek- radny- W gminie obowiązuje segregacja, a wszystkie kosze idą
na jeden samochód, jak to jest robione?
Jerzy Wijata- radny- Nie straszmy sołtysów, że będą ponosić koszty sprzątania.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie ogłosił 10
minut przerwy.
Po przerwie.
Anna Zięba – Proszę Państwa moje odwołanie było dla mnie Państwa zaskoczeniem,
chcę to Państwu wyjaśnić. Konflikt w ZGM zaczął się w czerwcu, trwał przez kilka
miesięcy. 31 października wręczyłam wypowiedzenie z pracy dla jednego z
pracowników, 7 listopada odwołano mnie, 12 listopada ja złożyłam wniosek o
odwołanie 2 członków zarządu. To odwołanie z
funkcji Prezesa, to było
nieodwracalne, konflikt był nasilony. Pojawił się tekst w TOP, ze powodem odwołania
była utrata zaufania, brakło tylko dopisku, że to dotyczyło obu stron. Druga sprawa
jest zarzut, że byłam na zwolnieniu chorobowym, po to by sobie dorobić. Byłam na
dwutygodniowym zwolnieniu, w trakcie tego zwolnienia zdecydowałam dokończyć
wykłady, które już wcześniej zaczęłam. Nie padła informacja, że ja po powrocie do
pracy zrezygnowałam z wynagrodzenia i zwolnienia chorobowego, nie pobierałam
tym czasie zdanych środków, to był urlop bezpłatny. Gdyby ten zarzut był podstawa
do odwołania, to byłoby to zapisane w uchwale. Dom dnia dzisiejszego uchwały mi
nie udostępniono. Ja żadnych roszczeń nie wnoszę, spółka była i będzie. Proszę
Państwa tylko te sprawy rzucają światło na to, że ja coś źle zrobiłam. W obronie
mojego dobrego imienia jest to moje dzisiejsze wystąpienie. Jeszcze raz dziękuje
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Państwu za współpracę. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowych
i pogodnych świąt.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Również
życzę Pani wszystkiego najlepszego.
Jerzy Winiarski- Sołtys Karwic- W Karwicach jest śmieciowisko, proszę
zabezpieczyć samochody wożące śmieci siatkami.
Barbara Wrzeszcz- Sołtys Stużna – Na przystankach jest czysto, problem stanowią
bezdomne psy.
Elżbieta Dorocińska- Sołtys Brzustówka- Bardzo dużo czasu Państwo Radni
poświęcają czystości , mam prośbę aby w Wieloletniej Prognozie Finansowej
zabezpieczyć pieniądze na uporządkowanie dworca i targowiska, ich wygląd nie
zmienił się od lat, te miejsca są publiczne. Po co tu mówić o promocji płytek,
zacznijmy od początku, skupiacie się na wielu innych rzeczach. Gospodarka
śmieciowa idzie w dobrym kierunku. Zdarzają się posesje zaniedbane. Straż Miejska
powinna upominać właścicieli, żeby sprzątali. Miejsc publicznych na wsi jest mało,
w świetlicach jest czysto, bo są świetlicowi. Nad tematem dworca i targowiska należy
pomyśleć. Nie ma toalet na targowisku.
Rafał Kądziela- radny- Mamy dyskusje toczącą się wokół tematu wsi, czy wieś jest
ważniejsza, nikt nie reprezentuje głosów mieszkańców Opoczna, które liczy 23
tysiące. W Opocznie nie ma funduszu sołeckiego, apeluję do radnych miejskich ,
abyście reprezentowali mieszkańców Opoczna.
Ewa Róg- radna- Chcę odnieść się do wypowiedzi kolegi Andrzeja. Firma, która
zbiera odpady zachowuje procedury , jeżdżą samochody, które zbierają odpady
segregowane i niesegregowane. Co do wypowiedzi kolegi Rafała czuję się obrażona,
zawsze zabierałam stanowisko w obronie spraw miasta. Po to są komisje, żeby na
komisjach wypracować pewne rzeczy, a nie na sesji.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Spotkałem się z takim zarzutem, że jeden
samochód odpiera odpady zmieszane i segregowane. Te samochody wyposażone są
w dwie komory, na plastik i na szkło.
Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Za
porządek odpowiada Burmistrz, czy to dotyczy rowu czy lasu, ten porządek powinien
być utrzymany. Prawo jest i należy je przestrzegać. Co do targowiska to jest to
miejsce publiczne, zarządca powinien zadbać o toalety. Każdy człowiek musi się
odpowiednio zachowywać, są rzeczy, które są zaniedbane. Każdy się wstydzi zwrócić
komuś uwagę, są całe połacie w mieście, gdzie chwasty rosną, jak jest potrzeba to
należy to uprzątnąć. Straż Miejska musi być konsekwentna, nie może być bałaganu.
Rafał też ma rację, dużo mówimy o wsi, rozwój społeczeństwa jest i nic nie m
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mówimy o tym. Wszystkie służby powinny zadbać o porządek. Konsekwencja po
stronie urzędu też musi być.
Jadwiga Figura- radna- Porządek w mieście tez jest poruszany. Może nie na każdej
sesji. Bardzo wiele telefonów wykonuję sama i reaguje natychmiast, dzwonie do
Straży Miejskiej i Naczelnika Miązka. Temat dworca nie raz był zgłaszany, często
wykaszają tam trawę, robią to od ręki. W swoim bloku też reaguję na zaśmiecenie.
Andrzej Rożenek- radny- Co do wywozu śmieci, ile takich samochodów
dwukomorowych jest w PGK? Rafał odniósł się ogólnie do sytuacji, zobaczcie jak się
radni miejscy zachowują?
Jacek Pacan- Prezes PGK- Panie Andrzeju Pan jako świadomy tego wszystkiego
i takie rzeczy Pan opowiada, mnie to boli, ważmy te słowa i opinie.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Proponuje ogłosić konkurs na najładniejszą
posesję. Dwa wnioski, które wcześniej zgłosiłem, to jeden to był do Rady Miejskiej w
Opocznie. Rada powinna to głosować. Wnioskuję, aby od stycznia 2014 roku osoby
zatrudnione w ramach prac interwencyjnych korzystające z przejazdów MPK
otrzymały 50% zniżki na bilety.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Jest to
wniosek do Pana burmistrza w formie uchwały.
Barbara Wacławiak- radna- Odnośnie śmieci, w każdym bloku jest informacja
wywieszona kiedy wywożone są śmieci mieszane, a kiedy segregowane. A jeśli
chodzi o grunty, Pan Andrzej Rożenek był radnym w tym czasie, w jakiej komisji Pan
był? Bo Pan Andrzej jako radny powinien dbać o budżet i dobro gminy. Był Pan w
Komisji Rewizyjnej. Jeśli Pan twierdzi, że ziemia została źle sprzedana, to dlaczego
Pan nic nie zrobił?
Andrzej Kacprzak- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Nie ma w
tej chwili Komendanta Straży Miejskiej i Policji, powinni wykonywać swoje
obowiązki prawidłowo. Tiry nie mogą parkować na terenie miasta, a Policja nie
reaguje. Tiry zajmują parkingi dla samochodów osobowych. Mandaty byłyby
skuteczne. Idzie zima , sytuacja staje się niebezpieczna.
Andrzej Rożenek – radny- Panie Prezesie PGK, jestem pełen podziwu do pracy,
która wykonujecie. Co do gruntów, byłem wtedy w komisji i zadałem pytanie, czy te
grunty zbywamy zgodnie z ustawą, otrzymałem odpowiedź, że tych gruntów to nie
dotyczy. Dziś po tylu latach widzimy, że to nie było zgodne z prawem.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Wtedy, kiedy to robiliśmy , to wydawało
się zgodne z prawem.
Janusz Klimek- radny- Bądźmy skrupulatni, ogłoszony był wtedy przetarg, każdy
mógł kupić. Pan Rożenek przyznał się do tego, że naruszył uchwałę, nie segregował
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Pan śmieci, powinien Pan zapłacić dodatkową opłatę. Każdy ma obowiązek działać dla
wspólnego dobra. Mamy regulamin o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
mamy do sprawdzania tego odpowiednie służby. Co roku jest coraz lepiej, ale nie
siadajmy na laurach, edukacja i wspólne działanie jest najważniejsze.
Bartłomiej Firkowski- radny- Mówiłem, żeby została przeprowadzona analiza
dotycząca uchwały śmieciowej, proszę o wprowadzenie tego punktu na następna sesje.
Proszę o zamknięcie dyskusji.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 -2029.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-13, przeciw-1, wstrz-0 podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/365/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opoczno na lata 2013 -2029.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały. Otrzymaliśmy zwrot
do zadania inwestycyjnego- patio w MDK, w związku z czym są drobne zmiany,
zmienione są tez kwoty dotacji oraz w dziale oświaty. Będzie budowana nowa
kotłownia na ulicy Limanowskiego 3.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 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.
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Są zmiany w wynagrodzeniach osobowych, ok. 500
tysięcy, 1 milion w gospodarce mieszkaniowej, czym jest to spowodowane?
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- 1 milion dotyczy wykupu gruntów, Jeśli zaś chodzi
o te 500 tysięcy to burmistrz postanowił, ażeby zrekompensować pracownikom i
wypłacić nagrody dla pracowników.
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Czy w Urzędzie Miejskim wszyscy otrzymają
rekompensaty?
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Nagrody otrzymają wszyscy pracownicy urzędu,
oprócz Burmistrzów.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-17, przeciw-1, wstrz-1 podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/366/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 –
2029.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – pozytywna opinia.
K. Komunalna – przyjęła do wiadomości.
K. Budżetowa- pozytywna opinia.
K. Rolnictwa- pozytywna opinia.
K. Rodziny – pozytywna opinia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-16, przeciw-2, wstrz-1 podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/367/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opoczno na lata 2014 – 2029.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
d) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2014.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 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.
Paweł Baran- radny- Przedstawiony budżet jest skromnym budżetem. Najbardziej
interesują nas zadania inwestycyjne. Planowane inwestycje na przyszły rok dotyczą
terenów wiejskich, w Opocznie będzie tylko inwestycja na osiedlu kolejowym plus
zakup samochodu dla Straży Miejskiej. Chcę zaznaczyć, że budowa osiedli nie jest
dokończona, miały być również budowane ronda, to wszystko jest zastąpione budową
świetlic wiejskich.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy Pan
mówi o tym roku czy przyszłym?
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Paweł Baran- radny- Mam na myśli 2014 rok i pytam o inwestycje ściśle związane z
miastem.
Andrzej Rożenek- radny- Ten budżet jest konfrontacyjny. Przy 11 milionach
przeznaczonych na inwestycje, tylko 400 tysięcy przeznaczone jest na miasto, żeby
podzielić to społeczeństwo.
W tym momencie składam wniosek formalny, żeby ten budżet był głosowany
imiennie. Ten projekt budżetu przygotował Burmistrz wraz ze swoimi służbami,
dlaczego jest taka dysproporcja?
Bartłomiej Firkowski – radny – Od lat składam wnioski o remont ul. Armii
Ludowej, w Wieloletniej Prognozie finansowej nie uwzględniono tej ulicy. Bardzo mi
przykro, że następuje konfrontacja miedzy wsią, a miastem. Jest to budżet
trzymających władzę. Z racji tego, że nie uwzględniono mojego wniosku mam prawo
być rozżalonym Popierałem inne zadania tj. obwodnica i przystanek południe. My
reprezentujemy swoje środowisko.
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- W mojej ocenie ten budżet jest najlepszy, jaki był w
tej kadencji. Wiele naszych wniosków nie uzyskało akceptacji. Analizując budżet, są
wzrosty w dochodach własnych, a nie są to pieniądze znaczone, wzrost jest tam o kilka
milionów. Subwencja oświatowa tez wzrosła. Oczywiście istnieje zagrożenie, że
można nie wykonać tych dochodów. Nie chcę sporów miasto – wieś. Na wsi wydatki
w szkole zmniejszyły się o ok. 1 mln, a w mieście ok. 300 tysięcy. To są wydatki
bieżące, ale dość duże. Nie porównujmy wydatków inwestycyjnych, przystanek
Opoczno –Południe jest inwestycją miasta czy wsi. Dzięki temu, że to gmina miejsko
– wiejska to mogliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania. Kanalizacja na
wsi też jest konieczna, czy mamy tego nie realizować? Należy pogratulować
Burmistrzowi, że w tak trudnej sytuacji udało się skonstruować ten budżet.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Te
środki, które Ida na zadania inwestycyjne na wsi, to jest kanalizacja, bez tego wieś nie
może się rozwijać.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Ten temat, ile pieniędzy na inwestycje jest
przeznaczonych w mieście czy na wsi już był dyskutowany rok temu. Taką analizę
otrzymaliśmy, z tego co wiem to było to porównywalne. Niektóre zadania
inwestycyjne są dla miasta i wsi.
Jadwiga Figura- radna- Na pewno każde z nas ma rację, tylko proszę o rozsądek.
Myślę, że będą środki z funduszy europejskich i ze będą pieniądze na remont
chodnika na ul. Armii Ludowej i ul. Sienkiewicza. Wszyscy chcemy służyć
społeczności, wszędzie szukamy oszczędności, sytuacja jest trudna.
Andrzej Rożenek- radny- Pieniądze za wykup gruntów pod drogę zwróciły się dla
gminy, wszystko komunalizujemy. Co do budżetu, było wiele spotkań dotyczących
budowy zalewu, cztery lata już minęły, a nic się nie dzieje. Co do budowy nowych
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świetlic, w budżecie mamy projekty dużych świetlic, kto to będzie utrzymywał.
W mieście jest dużo zniszczonych dróg. Podejdźmy do tego budżetu z rozwagą.
Kolega Grzesiek powiedział, ze to dobry budżet, ale my negujemy kwestie podziału
tego budżetu.
Rafał Kądziela- radny- Nie jestem przeciwny, żeby budować świetlice w Karwicach,
ale nie ma na to pieniędzy. Koszt budowy świetlicy powinien wynosić ok. 400 tysięcy,
a nie 1 milion 400 tysięcy. Nie budujmy pałaców, tylko świetlice. W MDK nie ma
nagłośnienia, sprzęt nie nadaje się do niczego. To patio także należy zagospodarować.
Opoczno to jest stolica Regionu Opoczyńskiego.
Jadwiga Figura- radna- Szóstego grudnia Komisja budżetowa opiniowała budżet, nie
było innych wniosków oprócz wniosku Pana Firkowskiego, ciężko wskazać pieniądze
na taka inwestycję.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Kiedyś informowałem Państwa jak
rozkładają się inwestycje na przestrzeni wielu lat. Jeśli chodzi o inwestycje to
proporcje są zachowane. Ja muszę przekazać Państwu taka informację, żeby Państwo
mogli sprawdzić taką informację. Jeśli chodzi o przyszły rok, w tym budżecie jest
kwota 900tys. 400zł jako aport do spółki PGK. Ogólnie
40 milionów zł
przeznaczonych jest na inwestycje w przyszłym roku. Możliwości budżetu są
ograniczone. Nie rozdzielałem budżetu na miasto, wieś. Przed nami nowa
perspektywa finansowa, będą środki unijne, jeśli będzie wniosek, to przejdziemy do
realizacji dojazdu do CMK i dróg na Gorzałkowie. Jeżeli jest możliwość budowania
tych dróg od podstaw, to należy z tego skorzystać. Na wsi budowana jest kanalizacja,
ale takich inwestycji nie widać, bo są w ziemi. Kanalizacja jest niezbędna do
funkcjonowania wsi. Dziś proponujecie Państwo podział gminy, nie posądzajcie mnie
o to, że ja dzielę gminę na wieś i miasto.
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Jest napisane o wykupie gruntów za odszkodowania,
o jakie grunty chodzi? Ja twierdzę, że ten budżet jest najlepszy w tej kadencji. Wiele
inwestycji jest o znaczeniu strategicznym dla Gminy, niezależnie od tego, czy dotyczy
to wsi czy miasta. Co do budowy świetlicy w Karwicach, to świetlica tam powstała
w budynku po sklepie i szkole. Przez ostatnie lata nie było mowy o budowaniu tego.
Projekt był ograniczony w połowie, mieszkańcy przystali na to. Zmniejszą się też
koszty utrzymania tego budynku.
Bartłomiej Firkowski- radny- Inwestycje powinny dotyczyć potrzeb wszystkich
mieszkańców Opoczna, żeby społeczność funkcjonowała normalnie. Należy
realizować potrzeby społeczeństwa Miasto musi prosić Burmistrza, aby coś
zrealizować , nie o taką demokrację mi chodziło. Ile osób ze wsi jest zatrudnionych w
mieście? 80% pochodzi z okolicznych miejscowości. Ci rdzenni Opocznianie trochę
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się buntują. Na Armii Ludowej nie robią chodnika od 90-tych lat, kawałka ulicy
Sienkiewicza nie można zrobić. Chodnik na Sienkiewicza robią ludzie ze środków
własnych. Czy Ci ludzie nie mają prawa być rozżaleni. Niech Pan Burmistrz nie mówi,
że wysypisko i oczyszczalnia były budowane tylko dla miasta.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – W moim
zakładzie w Bukowcu Opoczyńskim pracuje ok.300 osób, z czego połowa jest
z Opoczna, nie należy tego wyliczać.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Nie wiem, czy Państwo mnie źle
zrozumieli, że ja powiedziałem, że wysypisko i oczyszczalnia były budowane tylko dla
miasta.
Rafał Kądziela – radny- Absolutnie nie możemy tego tematu zamknąć i nie
zmiatajmy tego pod dywan. Złożyłem wniosek do Pana Burmistrza, aby przygotować
propozycje
podziału
gminy
na
miejską
i
wiejską.
Janusz Klimek- radny- Wszystkie inwestycje są ważne, to powoduje rozwój
przemysłowy. Ja tu słyszę , że więcej na wsi czy w mieście, czy my chcemy cofnąć się
w rozwoju? Udało nam się zrobić bardzo dużo, nie róbmy podziału miedzy miastem
i wsią. Zastanówmy się trochę , robimy wiele inwestycji wspólnych. Patrząc na Pana
Rafała, to nie wiemy czy jest radnym wiejskim, czy miejskim. My będziemy
uczestniczyli w budowie dróg i kanalizacji, żeby dzięki naszym działaniom żyło się
lepiej. Musi być zrównoważony rozwój wsi, miasta , przemysłu i kultury. Mamy do
zrobienia wiele rzeczy, przyszłość wiąże się z pozyskaniem pieniędzy. Nie skupiajmy
się na podziale gminy, tylko myślmy o rozwoju tej Gminy. Nie wolno dzielić ludzi, bo
poniesiemy konsekwencje tego.
Mieczysław Wojciechowski-radny- Mówi się o dzieleniu miasta i wsi, podział
będzie, a spór nie zniknie.
Andrzej Rożenek- radny- Jakie jest zadłużenie po sprzedaży obligacji?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- 54%.
Andrzej Rożenek- radny- Zastanawiam się nad końcem przyszłego roku, jakie będzie
zadłużenie? Czy byłoby nas stać na naprawę dróg dojazdowych?
Jan Stępień- radny- Które elementy tego budżetu są konfrontacyjne? Co by Pan
wykreślił?
Andrzej Rożenek- radny- Kwoty są nieproporcjonalne.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- oczytała opinie RIO dotyczącą budżetu Gminy na
2014 rok oraz opinię w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy.
Opinia stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-17, przeciw-3, wstrz-1 podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/368/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2014.
Andrzej Rożenek- radny- Podczas pierwszej wypowiedzi wnioskowałem
o głosowanie imienne budżetu na 2014rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał pod
głosowanie wniosek radnego Andrzeja Rożenka.
Wniosek radnego Andrzeja Rożenka głosami za-5, przeciw-16, wstrz-0nie uzyskał
akceptacji Rady Miejskiej w Opocznie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski ogłosił
reasumpcję głosowania w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2014.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-18, przeciw-3, wstrz-0 podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/368/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Andrzej Rożenek- radny-Czy rzeczywiście powinna być reasumpcja głosowania, nie
zgadzam się z tym.
e) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego.
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntamiprzedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 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.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-15, przeciw-0, wstrz-0 podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/369/13 w sprawie przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu
mienia komunalnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy
Powstańców Wielkopolskich.
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznychprzedstawił projekt uchwały. Wpłynął wniosek o budowę domu na tamtym terenie, ze
względu na to należałoby wybudować drogę, ale żeby nie ponosić takich kosztów
wygodniej będzie, jeśli zmienimy plan zagospodarowania przestrzennego, wjazd na
działkę będzie z przedłużonej ulicy Świerkowej. Wnioskodawca wykona zjazd we
własnym zakresie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 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.
Jerzy Wijata- radny- Kiedy uchwalono Plan dla tego terenu?
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień PublicznychW 2009r.
Rafał Kądziela- radny- Czy jest Plan dla ul. 17 stycznia?
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień PublicznychNie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-18, przeciw-0, wstrz-0 podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/370/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna
położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
g) wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Opoczno na sztandarze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 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.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-19, przeciw-0, wstrz-0 podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/371/13 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy
Opoczno na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
h) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – pozytywna opinia.
K. Komunalna – pozytywna opinia.
K. Budżetowa- przyjęła do wiadomości.
K. Rolnictwa- przyjęła do wiadomości..
K. Rodziny – przyjęła do wiadomości.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
przedstawił Plan Pracy Rady Miejskiej w Opocznie, zaproponował aby
„Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
2013r., w tym sport i kultura fizyczna.” przenieść ze stycznia na marzec.
Bartłomiej Firkowski- radny- W styczniu powinna być analiza odnośnie ustawy
śmieciowej, wnoszę o to aby taka tematyka była dyskutowana w styczniu.
Janusz Klimek- radny- Jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, która na
pewno w pierwszym kwartale zajmie się tym tematem i sprawdzi to. Wnioskuję, aby
w marcu był punkt – Debata nad Strategią Gminy Opoczno na lata 2014- 2020.
Ewa Róg- radna- W Planie komisji Komunalnej uwzględniona jest tematyka
związana z odbiorem odpadów w miesiącu lutym, każda komisja mogła uwzględnić
ten punkt w swoim planie pracy.
Jadwiga Figura-radna- Analiza kosztów za odprowadzanie odpadów powinna być
w marcu przy punkcie dotyczącym czystości i porządku.
Mieczysław Wojciechowski- radny- wnioskuje o wprowadzenie w styczniu punktu –
funkcjonowanie MPK.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Sprawozdania z funkcjonowania spółek są w czerwcu.
Mieczysław Wojciechowski- radny- W czerwcu analizujemy funkcjonowanie spółek
w skrócie. Jeśli chodzi o MPK jest spór o strefę i o ceny biletów. W styczniu należy
umieścić ten punkt.
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Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeśli chodzi o analizę spółek, to zróbmy to
w czerwcu, po rozliczeniu roku budżetowego. W styczniu MPK nie będzie miało
wykonanego budżetu.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Mamy bilans z 2011 i 2012, mamy jakieś
porównanie, możemy pochylić się nad strefami. Mieszkańcy bloków PKP powinni być
w strefie 4, a są w 6.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- O cenach biletów decyduje wynik i jeśli
będziemy opierać się na 2012r. to bardzo dużo się zmienia, wynik finansowy powinien
być z poprzedniego roku.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Ja chcę wnioskować o zmianę stref i kursów,
jeśli nie będzie tego w planie , to znów tego nie zmienimy. Jeśli to nie będzie
uwzględnione to jeśli będzie dowóz do szkół, to ja wychodzę, bo nic z tego nie
wynika. To już powinno zrobione być w tym roku.
Barbara Wacławiak- radna- Komisja wyjazdowa nie jeździe bez celu, sprawdzamy
dojazd dzieci do szkół.
Bartłomiej Firkowski- radny- Proszę Państwa odnośnie analizy wydatków
wprowadzenia uchwały odbioru odpadów komunalnych, dlatego też od strony
prawnej proponowałbym przyjrzeć się temu, jak to funkcjonuje. W styczniu
mielibyśmy pełny obraz, jak to funkcjonuje. Taką informację powinniśmy uzyskać.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Autobusy MPK są przepełnione, dzieci opierają
się o drzwi.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy są
jeszcze uwagi co do Planu Pracy?
Zdzisław Wojciechowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie poddał pod
głosowanie wniosek radnego Bartłomieja Firkowskiego, aby wprowadzić punkt
związany z analizą wydatków związanych z odbiorem odpadów.
Wniosek radnego Bartłomieja Firkowskiego głosami za-5, przeciw-12, wstrz-1nie
uzyskał akceptacji Rady Miejskiej w Opocznie.
Zdzisław Wojciechowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie poddał pod
głosowanie wniosek radnego Janusza Klimka aby w marcu był punkt – Debata nad
Strategią Gminy Opoczno na lata 2014- 2020.
Wniosek radnego Janusza Klimka głosami za-17, przeciw-0, wstrz-0 uzyskał
akceptację Rady Miejskiej w Opocznie.
Jadwiga Figura-radna- Proszę o wprowadzenie punktu – analiza opłaty za odpady
komunalne w marcu.
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Zdzisław Wojciechowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie poddał pod
głosowanie wniosek radnego Mieczysława Wojciechowskiego o wprowadzenie w
styczniu punktu – funkcjonowanie MPK.
Wniosek radnego Mieczysława Wojciechowskiego głosami za-4, przeciw-12,
wstrz-2nie uzyskał akceptacji Rady Miejskiej w Opocznie.
Zdzisław Wojciechowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie poddał pod
głosowanie wniosek radnej Jadwigi Figury o wprowadzenie punktu – analiza opłaty
za odpady komunalne w marcu.
Wniosek radnej Jadwigi Figury głosami za-18, przeciw-0, wstrz-0 uzyskał
akceptację Rady Miejskiej w Opocznie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-17, przeciw-0, wstrz-0 podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/372/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na rok
2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
i) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na rok 2014.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał opinie
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
K. Oświaty – pozytywna opinia.
K. Komunalna – przyjęła do wiadomości.
K. Budżetowa- pozytywna opinia.
K. Rolnictwa- pozytywna opinia.
K. Rodziny – przyjęła do wiadomości.
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy
głosujemy Plan Pracy każdej komisji osobno, czy wszystkie razem?
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Myślę, że po omówieniu może być
jedno głosowanie.
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury- Przedstawiła Plan Pracy Komisji. W miesiącu marcu proponuje
dopisać punkt - Debata nad Strategią Gminy Opoczno na lata 2014- 2020.
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa- Przedstawiła Plan Pracy Komisji.
Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu- Przedstawiła Plan Pracy Komisji.
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Marek Sijer- Przewodniczący komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury
Fizycznej - Przedstawił Plan Pracy Komisji.
Janusz Klimek- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Przedstawił Plan Pracy
Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska w Opocznie głosami za-17, przeciw-0, wstrz-0 podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/373/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na rok
2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Andrzej Rożenek- radny- Budżet był przyjęty, a później była reasumpcja
głosowania, czy to było zgodnie z prawem? Na ostatniej sesji dyskutowaliśmy na
temat turnieju szachowego, Pan Mieczysław Wojciechowski zajął pierwsze miejsce.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Jeżeli Pan Przewodniczący wrócił do
wniosku radnego, to logiczne jest to, że trzeba było wrócić do głosowania po
przegłosowaniu tego wniosku.
Bartłomiej Firkowski- radny- Reasumpcja głosowania to jednak powtórzenie
głosowania.
Andrzej Rożenek- radny- Reasumpcja jest ponownym głosowaniem, które powinno
się ponownie liczyć.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Zapraszam na niedzielę o godz. 15.00 na
wigilię przed MDK.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- W poniedziałek zapraszamy na wigilie
w Urzędzie Miejskim w Opocznie na godz. 14.00.
Ad. pkt. 8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski podziękował
obecnym za udział i zamknął XXXVII sesję Rady VI kadencji wypowiadając
stosowną formułę: „ Zamykam trzydziestą siódmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”.
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia 16.00
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 20 stycznia 2014r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski
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