PROTOKÓŁ NR XLVI/ 14
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie
w dniu 14 listopada 2014r.
Adn. pkt. 1
Otwarcie obrad.
Czterdziestą szóstą sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski wypowiadając formułę:
„Otwieram czterdziestą 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.
Na sali jest 19 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne
uchwały.
Przedstawiciele Fundacji „Uśmiech Dziecka” podziękowali Burmistrzowi
i radnym za pomoc dla osób niepełnosprawnych. Przewodnicząca Fundacji Pani
Zofia Dębowska odczytała „ Przychylne i życzliwe wsparcie ze strony władz
samorządowych to wartość do nieprzecenienia, o którą jako Fundacja musimy
się ubiegać. Mamy świadomość, że potrzeb jest wiele, ale otrzymanie
dofinansowania to nie tylko fantastyczny gest w stronę niepełnosprawnych, ale
i dowód na to, że obdarza nas Burmistrz dużym zaufaniem.
Adn. pkt. 2
Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radną
Jadwigę Figura, która wyraziła na to swoją zgodę.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radną
Jadwigę Figura na sekretarza obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
Adn. pkt. 3
Przedłożenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został
doręczony wraz z zaproszeniem na sesje. Proponowany porządek obrad
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Następnie Przewodniczący zapytał, czy są propozycje zmian do porządku
obrad sesji.
Burmistrz i radni nie zgłosili zmian do porządku obrad.
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Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie obrad.
Wybór sekretarza obrad.
Przedłożenie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z obrad XLV 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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze
Gminy Opoczno.
b) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2015 rok” oraz „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2015
rok”.
c) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt. 4

Przyjęcie protokołu z obrad Nr XLV sesji VI kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokół był wyłożony
w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym statutem gminy, również
dzisiaj jest dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem sesji.
Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest
za przyjęciem protokołu z obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Opocznie w wersji
przedłożonej.
Rada głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z obrad XLV sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Opocznie.
Ad. pkt. 5.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Burmistrz poinformował, że zmieniono Regulamin Organizacyjny Urzędu
Miejskiego. Został zlikwidowany Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich wraz
ze stanowiskiem zastępcy naczelnika, a w jego miejsce utworzono Wydział
Oświaty i Wydział Funduszy Europejskich.
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Poinformował, że pojawiają się informacje, że jedna z firm działająca na terenie
zakładu OPTEX nie złożyła wniosku o umorzenie podatku od nieruchomości
a już otrzymała decyzję odmowną. Jest to nieprawda. Pojawiają się również
nieprawdziwe informacje dotyczące Przedszkola nr 6 w Opocznie. Rano
dzwoniła do mnie Pani Dyrektor, że Przedszkole będzie sprzedane, jest to
nieprawda.
Rożenek Andrzej – radny – na stronie internetowej z Kielc pojawiło się
ogłoszenie, że w Opocznie jest do sprzedaży teren Przedszkola Nr 6 i OPS.
Wójcik Stanisława – sołtys z Mroczkowa Gość. – prosi radnych o podjęcie
uchwały w sprawie nadania nazwy zabytkowego parku w Mroczkowie Gość.
im. Marka Galińskiego, olimpijczyka i prekursora kolarstwa górskiego na
naszym terenie. Wszyscy podkreślali, że będą o nim pamiętać, ale do tej pory
nikt nie wysunął takiego wniosku. Oznakowanie w parku ścieżek rowerowych,
aby służyły mieszkańcom. Był to człowiek, który ciężką pracą rozsławiał w kraju
i za granicą nasz teren i zasłużył, aby park nazwać jego imieniem. Mieszkańcy
chcą, aby w ten sposób upamiętnić wybitnego sportowca.
Wojciechowski Zdzisław – Przew. Rady Miejskiej – pomysł nazwania parku
w Mroczkowie Gość. im. Marka Galińskiego jest bardzo dobry i najbliższa Rada
na sesji w grudniu zajmie się tym tematem.
Rożenek Andrzej – radny – prosi, aby Burmistrz przybliżył sytuację gruntu na
którym jest Przedszkole Nr 6 w Opocznie.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – w czerwcu podpisaliśmy umowę z firmą
ROWESE, jest protokół i sprawa jest uregulowana. Na mocy tego porozumienia
zamienimy się gruntami, które gmina ma na ul. Przemysłowej. Temat jest
uregulowany.
Wojewódzki Jan – sołtys z Bukowca Op. – przychodzą do mnie mieszkańcy
i pytają na temat elektrowni wiatrowych. Młodzi ludzie mają wybudowane
domy i chcą się podłączyć do kanalizacji. Do remontu jest tez droga w kierunku
Komornik.
Wojciechowski Mieczysław – radny – do Kruszewca Kol. było przywiezione
kruszywo na drogę ale za mało, prosi o więcej. Prosi również o kruszywo na
drogę do Kruszewca - Podlesie.
Wieruszewski Jan – Burmistrz – modernizacja dróg jest realizowana
w pierwszej kolejności gdzie potrzebne są najpilniejsze prace.
Co do elektrowni wiatrowych to pani prawnik zajmuje się tym tematem.
Przyłącza do kanalizacji – jeśli są nowe wnioski o podłączenie to PGK wykona
przejście pod drogą, aby można było się podłączyć.
Klimek Janusz – radny – projekt został uzupełniony o dodatkowe 54 przyłącza
do kanalizacji i zadanie będzie wykonane.
Rożenek Andrzej – radny – czyli będzie zamiana gruntu Przedszkola Nr 6 na
grunty z ul. Przemysłowej?
Wieruszewski Jan – Burmistrz – tak.
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Ad. pkt.6
Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
Ignerowicz Andrzej – kier. Biura Pow. AR i MR w Opocznie – przedstawił
informację na temat działań realizowanych przez Biuro Powiatowe Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Poinformował, że będą prowadzone szkolenia dla rolników na temat zmian w
płatnościach dla rolników w 2015 roku.
Figura Jadwiga – radna – jakie kary ponoszą rolnicy jeśli mają źle wypełnione
wnioski?
Ignerowicz Andrzej – kier. Biura Pow. AR i MR w Opocznie –przy źle
wypełnionych wnioskach rolnicy ponoszą pewne sankcje, ale kary to bardzo
rzadko.
Dąbrowski Józef – radny – czy rolnik poniesie karę, jeśli nie ma własnego
opryskiwacza, a korzysta z np. opryskiwacza sąsiada.
Ignerowicz Andrzej – kier. Biura Pow. AR i MR w Opocznie – każdy
opryskiwacz powinien mieć atest.
Fabianowska Maria – kier. ODR – przedstawiła informację z prac samorządu
rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Poinformowała, że w okresie jesienno – zimowym ODR między innymi
prowadzi szkolenia dla rolników.
Karasiński Mirosław – kier. Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Opocznie – przedstawił informację z działalności WIOR i N
w roku 2014.
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Rolnik, który nie ma opryskiwacza może wykonać usługę opryskiwaczem
sąsiada. Opryskiwacz powinien mieć atest. Rolnik podaje tylko nazwisko
sąsiada, a my w systemie mamy dane.
Sarwa Marek – Przew. Rady Pow. Opoczyńskiego Izby Rolniczej – przedstawił
informację z prac samorządu rolniczego.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Poinformował, że Powiatowe Biuro zajmuje się między innymi udzielaniem
rolnikom bezpłatnej porady prawnej, opiniowaniem projektów aktów
prawnych dotyczących rolnictwa, prowadzeniem działalności na rzecz
tworzenia rynku rolnego, działaniem na rzecz rolników poszkodowanych w
klęskach żywiołowych.
Informacje Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku i Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi stanowią załącznik nr 12 do
protokołu.
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Ad. pkt. 7 Stan sanitarno – weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.
Rożej Marianna – Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny –
przedstawiła informację dotyczącą stanu sanitarno – weterynaryjnego na
terenie Gminy Opoczno.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Poinformowała, że w naszym powiecie nie ma problemu z dopalaczami, w tym
temacie działamy wspólnie z Policją. Nie ma problemu z chorobami zakaźnymi
i zatruciami. W szkołach i przedszkolach są bardzo dobre warunki sanitarne.
Kowalska Małgorzata – Inspekcja Weterynaryjna w Opocznie – przedstawiła
informację o stanie sanitarno – weterynaryjnym na terenie powiatu
opoczyńskiego.
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na obszarze Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła
projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno.
Przewodniczący poinformował, że Komisje Oświaty, Komunalna, Budżetowa
i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt chwały, zaś Komisja Rolnictwa
przyjęła go do wiadomości.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
obszarze Gminy Opoczno.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
b) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2015 rok”
oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Opoczno na 2015 rok”.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Opoczno na 2015 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Opoczno na 2015 rok”.
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To kontynuacja programów z lat poprzednich. Konsultacje trwały od 24
września do 8 października br. Nie wpłynęły żadne uwagi do programów i
obydwa uzyskały pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Przewodniczący poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały
projekt chwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Janusz Klimek – radny - Widać, że program, który corocznie przyjmujemy
zaczyna przynosić efekty. Jest spadek narkomanii i w alkoholizmie też
obserwujemy pozytywne zmiany. Dobrze by było, gdyby kolejna Rada
kontynuowała programy. Podziękowania należą się instytucjom - Policji,
Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Sanepidowi, które wspierają te działania.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2015 rok” oraz „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2015 rok”.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
c) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego
Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
Program określa cele, formy i zadania współpracy oraz proponowane środki na
realizację zadań.
Przewodniczący poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały
projekt chwały.
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął
i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015”.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. pkt. 9. Zapytania i wolne wnioski.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Czy w tym roku będzie można jeszcze
skorzystać z kruszywa i szlaki?
Zdzisław Wojciechowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
podziękował radnym i kierownictwu Urzędu Miejskiego za 4-letnią pracę.
Andrzej Kacprzak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej za przewodniczenie Radzie.
Janina Pęczek – radna – podziękowała kierownictwu i radnym za współpracę.
Szczególne podziękowania radna skierowała w stronę Pań z Biura Rady
Miejskiej:)
Zdzisław Wojciechowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
podziękował mediom.
Przewodniczący Rady Miejskiej wyczytywał radnych według listy obecności
i wspólnie z Burmistrzem Opoczna wręczyli listy z podziękowaniem za 4-letnią
pracę.
Następnie Przewodniczący i Burmistrz wręczyli podziękowania dla Zastępców
Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza.
Zdzisław Wojciechowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
podziękował Burmistrzowi Opoczna.
Następnie Przewodniczący złożył wszystkim najlepsze życzenia i życzył
sukcesu w wyborach samorządowych w dn. 16.XI.br.
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – podziękował wszystkim obecnym.
Mimo, że różniliśmy się w wielu sprawach to dochodziliśmy do konsensusu,
porozumienia.
Zdzisław Wojciechowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
poinformował, że list z podziękowaniem zostanie wręczony na ręce żony
radnego śp. Bartłomieja Firkowskiego.
7

Przykładowe listy z podziękowaniem stanowią załącznik nr 18 do protokołu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął pkt. 9 i przystąpił do realizacji ostatniego punktu porządku obrad sesji.
Ad. pkt. 10. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski
podziękował obecnym za udział i zamknął XLVI sesję Rady wypowiadając
stosowna formułę: „Zamykam czterdziestą szóstą sesję Rady Miejskiej
w Opocznie”.
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 11.40
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 25 listopada 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski
Protokołowały:
Marta Gonsiewska
Bogumiła Kędziora
Sekretarz obrad

Jadwiga Figura
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