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PROTOKÓŁ Nr XL/14 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 21 marca 2014r. 

Ad.pkt.1                                                                                                                       

Otwarcie obrad.                                                                                                       

Czterdziestą sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Zdzisław Wojciechowski  wypowiadając formułę: „Otwieram  

czterdziestą 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 Grzegorza Wołąkiewicza, który wyraził   zgodę.                              

Rada Miejska głosami: za-14, przeciw- 0, wstrz.-0 wybrała radnego Grzegorza 

Wołąkiewicza na sekretarza obrad XL  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 projekt uchwały w sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 

budżecie Gminy Opoczno. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poddał pod głosowanie 

wniosek Burmistrza.  

     Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek 

Burmistrza, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w 

sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Opoczno 



2 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przedłożenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu z obrad XXXIX sesji VI kadencji. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2013r. , w tym sport i kultura fizyczna. 

8. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie 

Opoczno. 

9. Informacja z działalności Komendy Powiatowej PSP w Opocznie oraz 

jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za rok 2013.  

    Ocena działalności OSP w Gminie Opoczno w zakresie ochrony        

    przeciwpożarowej. 

10. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 

rok 2013 – ocena. 

11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy 

Opoczno za rok 2013. 

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego za 2013 rok. 

13. Czystość i porządek w gminie – ocena, oraz analiza opłat za odpady 

komunalne. 

14. Debata nad Strategią Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020. 

15. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji 

na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” w 

Opocznie, utworzonego przez organizację pozarządową. 

b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiszowie. 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 

– 2029. 

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014. 

e) wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Opoczno. 

f) cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej.  

g) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 

24 marca 2010r. w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu 

Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie. 

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 

położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich. 
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i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Opoczno na rzecz Powiatu Opoczyńskiego za cenę niższą od wartości 

rynkowej. 

j) współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych 

podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonowania Zagłębia Ceramiczno – 

Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru 

Funkcjonalnego Turystycznego Doliny rzeki Pilicy. 

k) powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego 

zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniów do szkół podstawowych i 

gimnazjów.  

l) zmiany Uchwały Nr XXXVI/363/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 

14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz osób 

prowadzących publiczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

ł)  zmiany Uchwały Nr XXXVI /364/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia    

    14 listopada 2013r. w sprawie 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. 

m) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 

2014. 

    n)  wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

    o)  zmiany statutu Gminy Opoczno. 

p) zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w Opocznie. 

r) utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym                            

w Opocznie. 

s) rozpatrzenia wniosków Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 28 

stycznia 2014r. 

t) rozpatrzenia skargi Pani Eweliny Telus z dnia 27 lutego 2014r. 

u) rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego 2014r. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.4                                                                                                                         

Przyjęcie Protokołu z obrad  XXXIX 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 XXXIX  sesji Rady Miejskiej w Opocznie w 

wersji przedłożonej.                                                                                                         
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Rada Miejska głosami  za –15, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół    z obrad  

XXXIX sesji VI kadencji.     

 

Ad.pkt.5    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna -  przedstawił sprawozdanie                              

z działalności międzysesyjnej wraz z uzupełnieniem.                                                                              

Sprawozdanie i uzupełnienie stanowią załącznik nr 7  do protokołu. 

Ad. pkt. 6        Zapytania i wolne wnioski. 

Figura Jadwiga – radna – sprzedaż działki przy ul. Piotrkowskiej – która               

to jest działka? 

Wojciechowski Mieczysław – radny – prosi o dodatkowy autobus MPK                

do miejscowości Libiszów Kol. od września. Potrzebny jest dodatkowy autobus            

ze względu na bezpieczeństwo uczniów. Informuje, że został ukarany mandatem            

w wysokości 120 zł – kupił bilet MPK za 3.40zł  zgodnie z uchwałą Rady 

Miejskiej, a MPK narzuciło cenę biletu 3,60zł. Obecnie jest straszony firmą 

windykacyjną. Prosiłem, abym mógł uczestniczyć w opracowaniu projektu 

uchwały na dzisiejszą sesję, ale nie zostałem poproszony.                          

Wieruszewski Jan – Burmistrz – prośbę sołectwa Libiszów w sprawie 

dodatkowego autobusu skierowałem do MPK. Stanowisko musi zająć Prezes 

MPK. Nie rozumiem sposobu myślenia radnego Wojciechowskiego. 

Przedstawiamy  z czego wynika cena biletu MPK, a radny Wojciechowski                   

to kwestionuje. Do przystanku docelowego autobus dojeżdża różnymi trasami            

i dlatego jest różna cena biletów. Pan buntuje mieszkańców, aby płacili 3.40zł,           

a nie 3.60zł.                                                                                                       

Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa – działka przy                          

ul. Piotrkowskiej jest w części zabudowana i jest na wysokości ul. Leśnej. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – wcześniej Kruszewiec był zapisany              

w strefie IV, później MPK zmieniło na strefę V i dlatego zwiększa się cena 

biletu. MPK nie respektuje uchwał Rady Miejskiej. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – jeżeli autobus MPK wydłuża kurs o strefę              

to cena biletu jest większa. Miejscowość Libiszów jest w innej strefie. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – miejscowości: Bukowiec, Ogonowice, 

Kraśnica - Antoniów mają po kilka przystanków i mają jedną cenę biletów,              

a tylko Libiszów – Kruszewiec ma dwie strefy.  

Figura Jadwiga – radna – na jakim etapie jest droga ul. Piotrkowska –                    

ul. Staszica? 

Rydczak Krystyna – sołtys z Libiszowa Kol. – sołtysi zgłosili wniosek                   

o podwyżkę diet, pyta czy będzie odpowiedź?  

Pismo sołtysów stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Wieruszewski Jan – Burmistrz – droga ul. Piotrkowska – Staszica jest to 

droga kolejowa serwisowa. Pismo sołtysów wpłynęło do Urzędu i skierowałem 

go do Rady z prośbą o opinię. 

Skorupa Józef – sołtys z Różanny – odpowiedź Burmistrza nie jest jasna. 

Sołtysi skierowali wniosek do Burmistrza a nie do Rady Miejskiej. Burmistrz 

powinien dać odpowiedź sołtysom. 

Firkowski Bartłomiej – radny – w Statucie jest zapis, że inicjatywę 

uchwałodawczą mają radni i Burmistrz. 

Róg Ewa – radna – każdy z radnych miał wniosek sołtysów i mógł zgłosić 

projekt uchwały. Na komisjach  można było dyskutować.  

Ad.pkt.7 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy                                

z organizacjami pozarządowymi za 2013r. , w tym sport  i kultura fizyczna. 

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy                                

z organizacjami pozarządowymi za 2013r. , w tym sport i kultura fizyczna. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje sprawozdanie 

przyjęły do wiadomości. 

W ramach Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 

pozarządowymi zostały zrealizowane zadania w zakresie: przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 

została określona w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. Zostały 

przeznaczone na: 

-  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 212900,00 zł, 

-  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  -  35 850, 00 zł, 

-  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  -  349 600,00 zł. 

Rada Miejska w Opocznie w roku 2013 na działalność stowarzyszeń                        

i organizacji sportowych w budżecie gminy zabezpieczyła kwotę 450 599,00zł. 

W roku 2013 na terenie gminy stowarzyszonych było 20 drużyn piłkarskich                

z czego 6 w kategorii senior i 14 w kategoriach młodzieżowych. 

Zarejestrowanych było ponad 470 zawodników. Do Wydziału Promocji Kultury 

i Sportu Urzędu Miejskiego w Opocznie w roku 2013 zostało skierowanych 6 

wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w roku 

2012. W wyniku analizy wniosków przyznano 5 stypendiów sportowych. 

Stypendyści otrzymywali stypendia przez okres 4 miesięcy w zależności od 

osiągnięć sportowych w wysokości od 150,00zł do 250,00zł miesięcznie. 

 

Ad. pkt. 8  Programy związane z zapobieganiem bezrobociu –   bezrobocie 

w Gminie Opoczno. 
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Pawlak Małgorzata – PUP Opoczno – przedstawiła informację na temat 

bezrobocia w mieście i gminie Opoczno w 2013 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Informacja Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje informację przyjęły 

do wiadomości. 

Pani Pawlak poinformowała, że na koniec lutego 2014r. zarejestrowanych było 

5563 osoby bezrobotne. Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych wystąpił 

w mieście i gminie Opoczno o 137 osób. Najliczniejszą grupą wśród 

bezrobotnych są osoby młode w wieku 25 – 34 lata. Większość osób 

bezrobotnych charakteryzuje się niskim poziomem wykształcenia. Najmniej 

zarejestrowanych osób jest z wykształceniem wyższym. 

Wacławiak Barbara – radna – na utworzenie stanowiska pracy – jaką obecnie 

otrzymuje bezrobotny? 

Pawlak Małgorzata – PUP Opoczno – na utworzenie miejsca pracy jest 

przyznane sześciokrotne najniższe wynagrodzenie.  

Kaczorowski – PUP Opoczno – wysokość zasiłku dla bezrobotnego wynika            

z przepisów. 

Róg Ewa – radna – mówimy, że u nas jest 16% bezrobotnych, ale na pewno 

jest 20% bezrobotnych bo wiele osób jest za granicą i u nas się nie rejestrują. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – 11 marca firma już weszła na budowę 

przystanku Opoczno – Południe. Do świąt chcemy rozstrzygnąć przetarg na 

drogę dojazdową do CMK. Obecnie jest ustalany rozkład zatrzymywania 

pociągów. Rano pociąg do Warszawy zatrzymywałby się o godz. 5.00 i 7.00 

rano. Bilet miesięczny z Opoczna do Warszawy to koszt około 480zł.  

Figura Jadwiga – radna – wiele osób z naszego terenu pracuje w Warszawie 

za 1000zł. 

Pawlak Małgorzata – PUP Opoczno – bezrobotny pobiera zasiłek przez                  

6 miesięcy w zależności od stopy bezrobocia w powiecie. 

Kądziela Rafał – radny – powinniśmy się skoncentrować, aby praca była na 

naszym terenie, a nie przeganiać ludzi poza teren. Może należy kupić grunty, 

aby powstały miejsca pracy, gdyż dużo młodzieży wyjeżdża. Z naszego terenu 

dużo osób dojeżdża do pracy w Końskich i może należy uruchomić autobus do 

Końskich. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – u nas bezrobocie jest 17%, a w Końskich 

26%.  

Kądziela Rafał – radny – w Końskich więcej pieniędzy jest na inwestycje              

w mieście jak w Opocznie. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – należy brać pod uwagę również inwestycje 

wykonywane przez PGK. 

Klimek Janusz – radny – Opoczno jest w większości miejscem pracy ludzi              

z gminy Opoczno. W Końskich jest budowana oczyszczalnia ścieków i w 

Opocznie też powinna być wybudowana. Obecnie musimy się przygotować do 
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nowej perspektywy finansowej i pomóc przedsiębiorcom, którzy chcą 

inwestować na naszym terenie. Należy pozyskać jak najwięcej środków 

finansowych, aby gmina mogła się rozwijać.  

Pawlak Małgorzata – PUP Opoczno – jest zmiana ustawy i po nowemu będą 

konkursy na pozyskanie środków finansowych. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz –byłem na spotkaniu w Ministerstwie 

Gospodarki i było powiedziane, że najwięcej inwestorów jest wokół dużych 

miast. Najgorzej jest w małych miejscowościach. Sprzedaliśmy grunty za ZPC 

dla prywatnego inwestora, ale inwestycja tam nie powstała. 

 

Sesję prowadzi Wiceprzewodniczący Andrzej Kacprzak. 

Ad.pkt.9 Informacja z działalności Komendy Powiatowej PSP                         

w Opocznie oraz jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za rok 2013.  

Ocena działalności OSP w Gminie Opoczno w zakresie ochrony       

przeciwpożarowej. 

Jędrasik Mariusz – Pań. Straż Pożarna w Opocznie – przedstawił informację 

z działalności Komendy Powiatowej PSP w Opocznie oraz jednostek OSP                  

z terenu  Gminy Opoczno. 

Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Prowadzący obrady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały 
informację. 
Obszar działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej obejmuje 

teren dwóch miast i 8 gmin. Zagrożenia występujące na terenie powiatu 

opoczyńskiego związane są z przebiegiem głównych szlaków komunikacyjnych: 

drogowych i kolejowych, po których przewożone są niebezpieczne materiały, 

wykorzystaniem w zakładach przemysłowych materiałów niebezpiecznych, 

wpływem warunków meteorologicznych, dużą ilością stacji paliw płynnych oraz 

stacji autogazu i dystrybucją gazu w butlach. W roku 2013 odnotowano 901 

interwencji straży pożarnej – przy gaszeniu pożarów – 212 interwencji. Akcje 

ratownictwa technicznego – 672 interwencje. Fałszywe alarmy – 17. Najbardziej 

charakterystyczne działania to były interwencje związane z wypompowywaniem 

wody w zalanych i podtopionych budynkach – 275 interwencji.  

Przeprowadzono również 115 czynności kontrolno – rozpoznawczych. 

Najczęściej stwierdzanymi usterkami podczas kontroli były usterki w zakresie: 

stanu dróg ewakuacyjnych, wady instalacji użytkowych, braku instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego. 

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła informację           

z działalności jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno. 

Informacja znajduje się w załączniku  nr 9 do protokołu. 

Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 1, 

pozytywnie oceniła działalność Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Opocznie w roku 2013. 
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Ad. pkt.10.   Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania         

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu            

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 – ocena. 

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 

oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 – ocena. 

Informacja znajduje się w załączniku  nr 9 do protokołu. 

Prowadzący obrady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały 

informację. 

Klimek Janusz – radny – jak są wykorzystane środki finansowe na Basen? 

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – plan był ponad 130 tyś zł, 

a wykorzystano 122tyś zł. 

Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, 

pozytywnie oceniła realizację Gminnego Programu Profilaktyki                                   

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013. 

 

Obecnie sesję prowadzi Wiceprzewodniczący Wiesław Wołkiewicz. 

Ad. pkt. 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  

dla Gminy Opoczno za rok 2013. 

Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – przedstawiła sprawozdanie                        

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Opoczno za rok 

2013. 

Informacja stanowi  załącznik  nr 13 do protokołu. 

Prowadzący obrady poinformował, że komisje przyjęły do wiadomości 

informację. 

Do zadań własnych gminy z zakresu wspierania rodziny według ustawy należy: 

opracowanie i realizacja programów wspierania rodziny, tworzenie możliwości 

podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, finansowanie kosztów 

ponoszonych przez rodziny wspierające, współfinansowanie pobytu dziecka             

w pieczy zastępczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny 

zagrożonej kryzysem. Praca z rodziną podejmowana jest zarówno w rodzinie 

wymagającej wsparcia jak również w rodzinie w sytuacji czasowego 

umieszczenia dziecka poza rodziną. Praca z rodzinami wymagającymi wsparcia 

powinna być prowadzona w różnych formach: pomoc asystenta rodziny, 

poradnictwo specjalistyczne, pomoc prawna, organizowanie dla rodzin 

wsparcia. 

 Rada Miejska sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 

Ad. pkt. 12.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony  

Zdrowia Psychicznego za 2013 rok. 

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony  Zdrowia Psychicznego 

za 2013 rok. 
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Informacja znajduje się w załączniku  nr 9 do protokołu. 

Prowadzący obrady poinformował, że komisje przyjęły do wiadomości 

informację. 

Program jest adresowany do mieszkańców Gminy Opoczno, w szczególności 

narażonych na niekorzystny wpływ czynników zagrażających ich zdrowiu 

psychicznemu, osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich. Główny cel 

Programu to: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym, zapewnienie dostępnej opieki zdrowotnej, aktywizacja zawodowa 

osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadania realizowane w ramach Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego finansowane były w ramach środków 

finansowych Gminy Opoczno Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, budżetu Wojewody Łódzkiego. 

Rada Miejska sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 

 
Ad. pkt. 13. Czystość i porządek w gminie – ocena, oraz analiza opłat               

za odpady komunalne. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił  informację - 

czystość i porządek w gminie – ocena, oraz analiza opłat za odpady komunalne. 

Informacja stanowi załącznik  nr 14 do protokołu. 

Prowadzący obrady poinformował, że komisje Rady pozytywnie oceniły czystość 

i porządek w gminie. 

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości  gminy na 

swoim terenie tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez budowę              

i utrzymanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 

stacji zlewnych, urządzeń do zbierania , transportu i unieszkodliwiania zwłok 

zwierzęcych. W kompetencjach gminy znalazł się również obowiązek 

ustanawiania selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Utrzymanie czystości i porządku częściowo wykonuje PGK na podstawie 

podpisanych umów z gminą. Większość prac wykonywanych jest przez 

pracowników interwencyjnych zatrudnianych przez Urząd Miejski. 

Gospodarka Odpadami Komunalnymi. 

Plan finansowy – 995.060,00zł, 

Wpływy  -  880,556,80zł, 

Wpływy dokonane w styczniu 2014r. – 95.012,80zł. 

Zaległości za rok 2013 / na dzień 16 stycznia 2014r./ wynosi 28.029,60zł. 

Liczba dłużników / na dzień 16 stycznia 2014r. / wynosi 560 szt. 

Ilość nieruchomości – 5777. 

Ogółem ilość gospodarstw domowych na terenie gminy Opoczno wynosi 

10.286. Deklaracje złożyło – 5581, nie złożyło deklaracji – 196. Obecnie 

wysłane są wezwania w sprawie wyjaśnień lub złożenia deklaracji z 

nieruchomości zamieszkałych.   

Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, 

pozytywnie oceniła czystość i porządek w Gminie Opoczno. 
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Ad. pkt. 14   Debata nad Strategią Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020. 

Informacja co do celów strategii stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – poinformował, że został powołany zespół do 

pracy nad Strategią Gminy Opoczno i jeśli ktoś zgłosi akces pracy w zespole to 

prosi o zgłaszanie się. 

Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 

Burmistrz powierzył mi kierowanie pracami zespołu ds. Strategii Gminy 

Opoczno. Zaprasza do współpracy mieszkańców, stowarzyszenia. O pracach 

zespołu będziemy Radę informować. 

Prowadzący obrady poinformował, że komisje przyjęły do wiadomości 
informację. 
Klimek Janusz – radny – Strategia  powinna być ukierunkowana na 

pozyskanie środków z zewnątrz. Może należy powołać komisję Rady w tym 

temacie. W strategii powinno być zapisane co jest potrzebne do prawidłowej 

działalności przedsiębiorców i z nimi rozmawiać. Aby przedsiębiorcy mogli się 

rozwijać należy uchwalać plany przestrzennego zagospodarowania. Do rozwoju 

przedsiębiorczości potrzebne są energia, gaz, woda, dobre drogi.  

Kądziela Rafał – radny – do zespołu należy włączyć stowarzyszenia, 

mieszkańców. 

Figura Jadwiga – radna – w posiedzeniu Komisji Budżetowej uczestniczył 

Pan Paweł Gusta i zgłosił akces pracy w komisji ds. Strategii.  

Wołąkiewicz Grzegorz – radny – przed laty była już opracowana Strategia. 

Należy przeanalizować zadania, które były tam zapisane i zastanowić się co 

można jeszcze zmienić. Należy wesprzeć powstawanie nowych miejsc pracy. 

Powstał nowy Zakład  Płytek Ceramicznych Nr 6 i gmina wyszła naprzeciw 

zwalniając zakład z podatku, aby powstały nowe miejsca pracy. Obecnie 

powstanie zakładu pracy jest uwarunkowane rynkiem. W Strategii należy 

zwrócić uwagę na wyrównanie miejscowości. 

Łuczkowski Tomasz – dyr. Muzeum w Opocznie – w Strategii należy zapisać, 

aby w dni wolne od pracy przyciągnąć turystów do miasta. 

Klimek Janusz – radny – jest to oferta biznesowa przewidziana w Strategii.               

W gminie powinien być opiekun inwestora. 

Róg Ewa – radna – myślę, ze praca przy Strategii nie będzie przebiegała tak 

jak przy Rewitalizacji Pl. Kościuszki gdzie postawiono parkomaty. Co dalej ze 

zbiornikiem w Sitowej? 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – w Sitowej gmina przekazuje teren                         

a inwestorem ma być Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Gmina wykonała wszystkie uzgodnienia. Uzgodnienia ze Wspólnotą Sitowy są 

takie, że gmina przekaże środki finansowe potrzebne do podziału geodezyjnego. 

  

Sesję prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski. 
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Ad. pkt. 15. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty 

dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone 

Światło” w Opocznie, utworzonego przez organizację pozarządową. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 

Ludności- przedstawiła projekt uchwały, poinformowała o zmianach: 

autopoprawka w podstawie prawnej -  dopisać z późniejszymi zmianami, w §5 

wykreślić  w szczególności dostępnych w ramach programu operacyjnego 

Kapitał Ludzki. W §8 dodano punkt 3. Zgodnie z art.5 ust.4 pkt 2 ustawy            

o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej zobowiązane jest 

przedstawić do dnia 31 marca 2015r. sprawozdanie  zawierające rozliczenie 

dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także 

preliminarz  wydatków i przychodów na rok bieżący związanych                         

z wykonywaniem usług, o których mowa w art. 3 ust 1 w/w ustawy, zgodnie       

z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 

2007r. ( Dz.U. 20007.196.1421). 

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- pozytywna opinia. 

K. Rodziny – pozytywna opinia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za- 14, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 

Uchwałę Nr XL/385/14 w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej 

podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji 

Społecznej „Zielone Światło” w Opocznie, utworzonego przez organizację 

pozarządową. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 

 

b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiszowie. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 

Ludności- 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. 
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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-14, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 

Uchwałę Nr XL/386/14 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Libiszowie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2014 – 2029. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały. 

Jadwiga Figura- radna- Proszę o umieszczenie w Prognozie  Finansowej 

modernizację ulicy Staszica na podobnych zasadach, jak Osiedle Kolejowe. 

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- negatywna 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-18, przeciw-1, wstrz-0 podjęła 

Uchwałę Nr XL/387/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały. 

Bartłomiej Firkowski- radny- Zwracam uwagę na budżet  z racji tego, że Pan 

Burmistrz na Podsumowaniu Roku Gospodarczego powiedział, że budżet 

zamknął się nadwyżką 4,5 miliona złotych, nie wypowiedział się na temat 

zadłużenia gminy. Te pieniądze powinny przekazane być na spłatę zadłużenia 

gminy. Uzyskałem informacje, że te pieniądze są na koncie  oszczędnościowym. 

Należy niwelować zadłużenie, nie wolno zostawiać po sobie długów, kończy się 

kadencja. Nawet drobna inwestycja – chodnik na ulicy Armii Ludowej nie jest 
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uwzględniony, śmieszne to Panie Burmistrzu, skoro miliony idą na niski 

procent. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Rozważaliśmy spłatę zadłużenia, 

musimy mieć na to zgodę RIO, wiąże się to ze wskaźnikami spłaty długu, 

przepis jest przepisem. Chce Państwu zaproponować wprowadzenie jeszcze 

jednego zadania do zmian w budżecie, dostosować ZSS Nr 2 w Opocznie dla 

uczniów  niepełnosprawnych. Wartość tego zadania wynosi ok. 300 tysięcy 

złotych, należy zapisać to w budżecie. Dałoby to  możliwość złożenia wniosku 

do PEFRON o dotację na realizacje zadania. W ZSS Nr 2 w Opocznie odbyło 

się spotkanie z rodzicami i dyrekcją, myślę, że powstanie szkoły przystosowanej 

do dzieci niepełnosprawnych byłoby dobrym rozwiązaniem, subwencja na te 

dzieci byłaby wyższa. Wyszlibyśmy naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Proszę 

o wprowadzenie tego zadania. 

Barbara Wacławiak – radna- Byłam na spotkaniu w szkole, uważam że 

utworzenie szkoły integracyjnej jest ważne. W tej szkole jest ok. 40 dzieci 

niepełnosprawnych. Niestety rodzą się takie dzieci, te bariery powinny być 

zlikwidowane wszędzie, przystosowanie szkoły jest konieczne. 

Bartłomiej Firkowski- radny-Dlaczego tak późno będzie to realizowane, ale 

lepiej później niż wcale. Wycofalibyśmy się z nauczania indywidualnego, ile to 

nas kosztuje? Lepiej niech te dzieci chodzą do przystosowanej dla nich szkoły. 

Powinno być coraz mniej nauczania indywidualnego.  

Barbara Wacławiak – radna- Ten problem w poprzednich latach był mniejszy, 

społeczeństwo inaczej podchodziło do tego. Tych dzieci jest w tej chwili ponad 

40, ale kiedy było 2 czy 3 dzieci to nie podchodziliśmy do tego problemu. 

Janusz Klimek- radny- Jest taka potrzeba i w pełni popieramy taka inicjatywę. 

Co do nauczania indywidualnego, to decydują o tym wykwalifikowane osoby, 

my o tym nie decydujemy. Nie przesadzajmy, że nauczanie indywidualne to cos 

złego, w niektórych przypadkach musi tak być. 

Rafał Kądziela- radny- Jeżeli mówimy o windzie w jednej ze szkół, to mówmy 

także o innych szkołach, bo one też będą się tego domagały. Byłem na zebraniu 

i Pani dyrektor przedstawiła wiele propozycji, mówiła o wielu sprawach. 

Łazienki radny Wiesław Wojkiewicz zrobił z własnych pieniędzy. Dyrektor 

szkoły powinien rozdysponować te środki. Czy ważne jest dobro 400 uczniów, 

czy też, bo  tu mówimy o dwójce dzieci? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-  Jeśli chodzi o priorytety to tą windę 

i łazienki  również uwzględnimy. Dyrektor szkoły mówiła również o oknach       

i dachu. Priorytetem będzie winda, jest troje dzieci, codziennie rodzice te dzieci 
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wnoszą na barkach na górę. Szkoła podstawowa nie może być na parterze, jest 

to technicznie nie możliwe. Jeśli przystosujemy jedna ze szkół, to rodzice maja 

alternatywę, wybiorą szkołę dostosowana do dzieci niepełnosprawnych. Szkoła 

ma przygotowaną kadrę. Rodzice mieliby możliwość wyboru, na dzień 

dzisiejszy nie mają. Szkoły w Opocznie nie są przystosowane do dzieci chorych. 

Rafał Kądziela- radny- Będzie to winda zewnętrzna czy wewnętrzna? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-  Nowe budownictwo musi być 

dostosowane, aby skutecznie likwidować bariery. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Mam dwa zdania na temat tej windy. Czy nie 

było brane pod uwagę inne rozwiązanie, gdyż spotkałem się z innym 

rozwiązaniem, wózek jest podpinany na klatce schodowej i wciągany i nie ma    

z tym problemów. Wolałbym odnieść się do załącznika nr 6, kwestia dotyczy 

planu dotacji przedmiotowych dla jednostek finansowych z budżetu gminy. Na 

komisjach otrzymaliśmy informację iż od wielu lat nie było regulacji płac i w 

gminie i w jednostkach podległych urzędowi tzn. podwyżki nie było. 

Słyszeliśmy też, że skupimy się głównie na osobach najbardziej potrzebujących, 

czyli w mojej ocenie dla takich którzy mają najniższą krajową lub niewiele 

ponadto. Uważam, że naprawdę jest czas na to, aby przypomnieć sobie o tych 

osobach, aby w miarę możliwości pomóc, gdyż koszty utrzymania dotyczą nas 

wszystkich, wzrost kosztów utrzymania energii, żywności i innych dóbr, jest 

taka konieczność. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, bo usłyszałem 

informację, ze tym planem zostaną objęci pracownicy szkół i przedszkoli            

z obsługi, bo jak pamiętamy dla nauczycieli w mieście nie podwyższaliśmy, na 

wsi obniżyliśmy, bo zarabiali za dużo i to było niesprawiedliwe.  Przyglądając 

się tym tabelom widzę, że nie ma środków tu gdzie mamy przedszkola, 

gimnazja itd. Co więcej nie widzę dla Muzeum jak i dla Krytej Pływalni. 

Natomiast jest dal MDK 74 tysiące 500zł i dla biblioteki 10 tysięcy. Nie wiem, 

czy to pytanie, czy taka moja sugestia, aby nie pomijać tych osób, chyba że         

w tych placówkach wynagrodzenia są wysokie.  Nie moim tutaj zadaniem jest, 

aby zaglądać do kieszeni pracowników szeregowych, ale gdyby się okazało, ze 

ich zarobki w ogóle nie odstają od tych dwóch instytucji, to proponowałbym aby 

Burmistrz pamiętał o tych osobach, żeby nie zostawić tego w ten sposób, że 

jakaś grupa zostanie też niesprawiedliwie  potraktowana jak przed dwunastoma 

latami nauczyciele, którzy dostali za duży dodatek mieszkaniowy i po dwunastu 

latach nadarzyła się okazja, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Nie wiem jak 

technicznie rozwiązać sprawę podwyżek dla obsługi w szkołach, przedszkolach, 



15 
 

bo tam decydują o tym dyrektorzy, czy dostaną pisemne polecenia, prosiłbym    

o zabranie stanowiska w tej sprawie. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-  Tą regulacją będą objęci wszyscy 

pracownicy, również pracownicy obsługi przedszkoli i szkół. W momencie  

podziału budżetu dla szkół na rzeczówkę i obsługę, będą tam uwzględnione  

koszty regulacji płac dla pracowników obsługi w szkołach. To, że są różnice np. 

w Muzeum, my jesteśmy po analizie, muzeum miało realizować 

przedsięwzięcie, nie będzie realizowane, w związku z tym uzupełniamy środki 

tam gdzie jest to konieczne. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Sprostuje jedna rzecz, żeby milczenie nie było potwierdzeniem wypowiedzi, 

która tutaj padła, zadni nauczyciele nie otrzymali zmniejszenia wynagrodzeń, 

żadnym nauczycielom nie obniżono wynagrodzeń. 

Jan Stępień- radny- Zwracam uwagę na pewien fakt, czy nasza gmina jest w 

okresie koniunktury? Nie jestem przeciwny podwyżkom, ale jednocześnie 

wypowiedź radnego Firkowskiego przypomina nam jak zakończyliśmy rok 

2013, pamiętamy jakim deficytem zakończył się, otarliśmy się o zarząd 

komisaryczny. Puściliśmy jakieś papiery, z 60% zadłużenia staliśmy się  

najbogatszą gminą. Myślę, że środki własne, którymi dysponujemy będą coraz  

mniejsze i możliwości mamy ograniczone. Nadchodzi czas na 

przeorganizowanie budżetu, wydatków, dochody do budżetu będą  spadały. 

Nawiązując do ZSS nr 2, jeżeli dostosujemy jedną placówkę dla osób 

niepełnosprawnych, żeby to była szkoła dla całej gminy, skoro tam 

inwestujemy. Czy nie możemy tego administracyjnie zapisać? 

Ewa Róg- radna- Musze się odnieść do wypowiedzi radnego Jana Stępnia, 

ponieważ proszę sobie przypomnieć, głosowaliśmy podatki dla 

przedsiębiorców, tu trzeba było się przychylić. Po drugie czytam dokładnie 

sprawozdania Burmistrza, nie pamiętam w którym to sprawozdaniu, gdzieś to 

będzie  pół roku temu wyczytałam, ze była taka firma na dwa lata jest zwolniona 

z opłat podatku, bez przetargu, bez niczego wykonuje swoje usługi dla naszej 

gminy, także zacznijmy od siebie, a oceniajmy później resztę. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-  Pani Ewo proszę, aby Pani 

wymieniła te firmę, bo nas obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych        

i nie ma takiej możliwości żebyśmy niezgodnie z ustawą mogli powierzać 

zadania. Natomiast co ZSS nr 2, to taki jest zamysł aby dzieci niepełnosprawne 

chodziły właśnie do tej szkoły. Panie Janku mówimy tutaj o obligacjach,             

o zarządzie komisarycznym, myślę ze to jest jakieś niezrozumienie ze strony 
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osób, które wypowiadają się na ten temat. Czytam też na portalach 

internetowych, niektórzy na temat tych obligacji coś piszą, ale odnoszę wrażenie 

że mają niewielką wiedzę na ten temat. Z całą pewnością wypuszczenie 

obligacji i pieniądze uzyskane z tych obligacji nie są przeznaczane na tego typu 

rzeczy o których teraz rozmawialiśmy. Proszę Państwa w ubiegłym roku           

w budżecie mieliśmy zapisany kredyt i zamiast kredytu wypuściliśmy obligacje 

żeby spłacić wcześniej zaciągnięty kredyt. 

Jan Stępień- radny- Pani radna pozwoliła sobie na mała wycieczkę w moją 

stronę, jesteśmy tutaj w gronie osób, gdzie każdy kiedy coś mówi to po prostu 

wie co, chce  żeby Pani wymieniła tą firmę.  

Ewa Róg- radna – Nie będę wymieniała firmy, nie była to wycieczka do Pana, 

tylko moja ocena i mam takie prawo powiedzieć to na sesji. W uzupełnieniu 

jeszcze dodam, ze to było odpracowanie  i nie na rok tylko na dwa, 

sprawozdania otrzymujemy , można sobie sięgnąć po nie i przeczytać. 

Janusz Klimek- radny- Rozmawiamy o windzie, która jest potrzebna, mnie 

tutaj zastanawia trochę, to co powiedział Pan radny Kądziela, bo mówił ze nie 

jest potrzebna, można wnieść kogoś, bo w szkole specjalnej wnosili, to bardzo 

źle bo powinni od dawna występować o windę. Jestem ciekawy jak jest w 

Końskich, czy w każdej szkole jest winda? 

Bartłomiej Firkowski- radny- Przepraszam panie przewodniczący, że 

zwracam Panu uwagę, niech Pan panuje nad wypowiedziami radnych i niech 

wycieczek do siebie  nie robią, ma Pan takie prawo, jesteśmy w pewnym 

punkcie i bardzo proszę nie dopuszczać do nieprzyjemnych sytuacji. 

Janusz Klimek- radny- Proszę reagować, kiedy ktoś mówi, ze mu się nie 

podoba. Pan radny Firkowski powiedział, że mu się nic nie podoba. Każdy stara 

się robić jak najlepiej. Jeżeli przepis jest taki, ma być zrównoważony rozwój, 

nikt nie funkcjonuje bez zadłużenia, system jest taki. 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 

Proszę skupić się na tematyce. 

Bartłomiej Firkowski- radny- chce podzielić się swoimi spostrzeżeniami, 

mam prawo krytykować w formie spokojnej. Wypraszam sobie Panie radny 

Klimek tego typu wypowiedzi. Stawiam wniosek o zamknięcie dyskusji. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Proszę przegłosować poprawkę, 

która zgłosiłem.  

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 

Poprawka dotyczy 250 tysięcy, jaka to kwota dokładnie ? 
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Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Wartość zadania wynosi 250 tysięcy, 

25 tysięcy projekt techniczny.  

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- negatywna opinia. 

K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 

K. Rodziny – przyjęła do wiadomości. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-16, przeciw-0, wstrz-1 zaakceptowała 

poprawkę  do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014r. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-16, przeciw-1, wstrz-0 podjęła 

Uchwałę Nr XL/388/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na 

rok 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

e) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 

Gminy Opoczno 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 

opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 

K. Oświaty – pozytywna opinia. 

K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy– przedstawiła projekt uchwały. 

Rafał Kądziela- radny- Mamy tylko 30% dofinansowania, a reszta to kwota         

z zewnątrz, jaka to kwota? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- za 2014 rok będzie to 30 %, ok. 130 tysięcy. 

Procenty zmieniają się, uzależnione to będzie od kwot z budżetu państwa. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Apeluję o przegłosowanie tej uchwały.  

Wioski w naszej gminie są w niekorzystnej sytuacji, większość radnych to radni 

miejscy. Nasze sołectwa bez funduszu nie będą się rozwijać. Radni miejscy nie 

powinni robić głupot na wsi i odwrotnie. 

Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Po 

usłyszeniu tego apelu jestem gotowy głosować przeciwko. 

Rafał Kądziela- radny- Jako radny miejski  muszę zagłosować przeciw.          

W momencie kiedy wieś czuje się dyskryminowana, co na to biedne dzielnice 
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miasta. Żadna dzielnica miasta nie dostaje takich pieniędzy jak wsie, Pan jest    

w dobrej sytuacji, bo społeczeństwo miejskie nie ma takich szans. 

Janusz Klimek- radny- Jestem przeciwny funduszowi sołeckiemu, który 

przeznaczony jest na głupoty.  Nie można dzielić radnych na miejskich                 

i wiejskich, radny ma być odpowiedzialny za wszystko. Wydatki w ramach 

funduszu sołeckiego powinny być kontrolowane, Burmistrz czuwa nad tymi 

wydatkami. Ja się czuję radnym całej gminy, a nie miasta czy wsi. 

Jadwiga Figura- radna- Nie możemy się dzielić, wszyscy razem dbajmy          

o dobro naszej gminy. 

Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Opocznie- 

Było spotkanie z burmistrzem w sprawie funduszu sołeckiego, dostaliśmy 

wskazówki na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego.  

Mieczysław Wojciechowski- radny- Problem już był w tamtym roku, a radni 

miejscy nam zazdrościli. Fundusz sołecki  przeznaczony jest  na potrzebne 

rzeczy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-16, przeciw-0, wstrz-2 podjęła 

Uchwałę Nr XL/389/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Opoczno 

 Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

f) cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej.  

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. 

Andrzej Kopania- Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego    

w Opocznie- przedstawił projekt uchwały. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Uchwała jest niepoprawna , byliśmy w 

strefie  za cenę biletów 3.20, a teraz jesteśmy w strefie za 3.40zł, nie zgadzam 

się, ze wszystkie autobusy powinny być za 3.60zł.  

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Pan 

teraz mówi o czym innym, o cenach biletów, a nie o cenach urzędowych. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Mam to wypisane. 
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Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 

proszę wypowiadać się do tematu.  

Mieczysław Wojciechowski- radny- Trzy kursy powinny być za 3.20zł, 

popołudniowe kursy są w porządku. 

Składam wniosek, aby nie było różnych cen na trasie do Kruszewca Kolonii, 

niezależnie którędy jedzie autobus, aby cena biletu wynosiła 3.40zł. 

Dalsze kursy są tańsze, bilety mniej kosztują, wszystkich traktujmy jednakowo. 

Walczycie o 20 groszy, jaka to daje kwotę w ciągu roku? Pan burmistrz zarzuca 

mi, że ja buntuję ludzi, a to dzięki moim namowom troje dzieci poszło do szkoły 

w Libiszowie, dzięki temu do budżetu gminy wpływa o 6 tysięcy więcej, my 

dajemy gminie, a gmina nam nic. 

Bartłomiej Firkowski- radny- Strefa 1 w Opocznie, bilet kosztuje 2.40, 

środowisko miejskie jest zaniedbane, radni miejscy weźcie przykład z radnego, 

jak potrafi walczyć o 20 groszy. 

Rafał Kądziela- radny- Stawiam wniosek aby MPK zmieniło nazwę na 

Miejskie Przedsiębiorstwo Transportu Wiejskiego.  

Andrzej Kacprzak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-  

Ceny biletów MPK to są ceny socjalne, tak się składa, ze jak jedzie się krócej to 

płaci się drożej. Ceny wynikają ze stref, które są ustalone. Proszę o zamknięcie 

dyskusji. 

Andrzej Rożenek- radny- Radny  Mieczysław Wojciechowski wykonał 

ogromna pracę, proszę żeby  mógł wypowiedzieć się. Stawiam wniosek, aby  

przegłosować, cenę biletu do Kruszewca za 3.40zł. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ustalono strefy, ustalona jest stawka 

za przejazd, różnica miedzy strefami wynosi 20 groszy. Czy w tym nie ma 

logiki? Radny rozenek proponuje takie rozwiązanie, że mimo iż  cena wynosi 

3.60zł, to wnosi wniosek o 3.40zł, burzy wszystko,, liczmy ile pokonujemy 

stref.  

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- poddał 

pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-14, przeciw-0, wstrz-0 zaakceptowała 

wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie. 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- poddał 

pod głosowanie wniosek aby nie było różnych cen na trasie do Kruszewca 

Kolonii, niezależnie którędy jedzie autobus, aby cena biletu wynosiła 3.40zł. 
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Rada Miejska w Opocznie głosami za-2, przeciw-13, wstrz-0 nie  

zaakceptowała wniosku aby nie było różnych cen na trasie do Kruszewca 

Kolonii, niezależnie którędy jedzie autobus, aby cena biletu wynosiła 3.40zł. 

 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- poddał 

pod głosowanie wniosek aby MPK zmieniło nazwę na Miejskie 

Przedsiębiorstwo Transportu Wiejskiego.  

Rada Miejska w Opocznie głosami za-1, przeciw-10, wstrz-2 nie  

zaakceptowała wniosku aby MPK zmieniło nazwę na Miejskie 

Przedsiębiorstwo Transportu Wiejskiego. 

 

Ewa Róg- radna- Czy można było głosować coś co nie było przygotowane? 

Maria Frączek- Radca Prawny- Wnioski formalne można głosować. 

Ewa Róg- radna- Jeżeli mamy głosować zmianę nazwy przedsiębiorstwa, to 

powinien przygotowany być projekt uchwały. 

Janusz Klimek- radny- Żyjemy w państwie demokratycznym, każdą głupotę 

możemy przegłosować. Czy tak nazywa się przedsiębiorstwo w Końskich? 

Andrzej Rożenek- radny- Pan wpłynął na głosowanie w poprzedniej uchwale. 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 

Odbieram głos. 

Rafał Kądziela- radny- Głupoty pana Klimka są w Internecie. Proszę pilnować 

wypowiedzi radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-12, przeciw-0, wstrz-1 podjęła 

Uchwałę Nr XL/390/14 w sprawie cen urzędowych za przewóz środkami 

komunikacji miejskiej.  

Uchwała stanowi załącznik nr 21do protokołu. 

 

g) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z 

dnia 24 marca 2010r. w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z 

obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie. 

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- negatywna opinia. 

K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 
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K. Rodziny – pozytywna opinia. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt 

uchwały.  

Paweł Baran- radny- Panie burmistrzu, służby mundurowe korzystały               

z karnetów, zostały one wstrzymane, tutaj  mamy zniżkę 7zł. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- W pierwszym projekcie 

uchwały był zapis o zniżkach dla służb mundurowych, z dyskusji na komisjach 

wynikało, żeby takiej ulgi nie było, dziś przedstawiłem projekt uchwały bez 

zapisu o służbach mundurowych. 

Janusz Klimek- radny-Mamy zapisane dwóch rodziców i dwóch opiekunów, 

czy będzie to sprawdzane. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- To jest kwestia 

uczciwości. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Jeżeli rozmawiamy o opiekunie, to ma być 

prawny opiekun czy opiekun dzieci? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- My mamy na myśli 

rodzinę. 

Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Nikt 

nie ma prawa sprawdzać czy to są moje dzieci, czy nie. 

Jadwiga Figura- radna- Może to być nie bilet rodzinny tylko grupowy. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- W uchwale mamy bilet 

grupowy, a nie mamy rodzinnego. Jest to zachętą dla rodzin, aby korzystali         

z pływalni. 

Andrzej Rożenek- radny- Proszę o wypowiedź fachowców. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Proszę o podjęcie tej uchwały. 

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 XL/3391/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/340/10 

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: ustalenia 

cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w 

Opocznie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 

położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich. 
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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. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień 

Publicznych- przedstawił projekt uchwały. 

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 XL/392/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Opoczno na rzecz Powiatu Opoczyńskiego za cenę niższą od 

wartości rynkowej. 

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. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 

Gruntami- przedstawiła projekt uchwały. 

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 XL/393/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na rzecz Powiatu 

Opoczyńskiego za cenę niższą od wartości rynkowej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

j) współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz 

innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonowania Zagłębia 
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Ceramiczno – Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki oraz 

Obszaru Funkcjonalnego Turystycznego Doliny rzeki Pilicy. 

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. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały. 

Jadwiga Figura- radna- w projekcie tej uchwały powinno być zapisane 

Opoczno, brakuje tam zapisu o zalewie w Opocznie. 

Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 

Czy była tam mowa o elektrowni jądrowej? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Było tylko takie pismo 

przekazane dla Państwa, dotyczyło wypowiedzenia się  temat umieszczenie 

elektrowni w centrum Polski, generalnie decyduje o tym kto inny. 

Janusz Klimek- radny- Cieszę się, że taki temat był brany pod uwagę, na dzień 

dzisiejszy jest to działanie nienormalne. 

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 XL/394/14 w sprawie współpracy samorządów z terenu 

Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru 

Funkcjonowania Zagłębia Ceramiczno – Budowlanego Opoczno – 

Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego Turystycznego 

Doliny rzeki Pilicy. 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

k) powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno 

dotyczącego zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniów do szkół 

podstawowych i gimnazjów.  

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. 

Andrzej Kopania- Prezes MPK w Opocznie-Przedstawił projekt uchwały. 
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Janusz Klimek- radny- Przypuszczam, ze powinna być zawarta umowa o 

rekompensacie za prowadzenie tego zadania. 

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 XL/395/14 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 

własnego Gminy Opoczno dotyczącego zapewnienia bezpłatnego dowozu 

uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.  

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

l) zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz osób 

prowadzących publiczne inne formy wychowania przedszkolnego 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

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. 

Adam Kozłowski- Naczelnik wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

przedstawił projekt uchwały. 

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 XL/396/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych 

przedszkoli oraz osób prowadzących publiczne inne formy wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

ł) zmiany uchwały w sprawie 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. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 

opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
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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 Europejskich- 

przedstawił projekt uchwały. 

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 XL/397/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 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. 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

      m) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno 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- pozytywna opinia. 

K. Rodziny – pozytywna opinia. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalno 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska-  przedstawił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-14, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 

Uchwałę Nr XL/398/14 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Opoczno na rok 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

n) wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 

opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 

K. Oświaty –  przyjęła do wiadomości. 
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K. Komunalna –przyjęła do wiadomości. 

K. Budżetowa - pozytywna opinia. 

K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 

K. Rodziny – pozytywna opinia. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały 

wraz z poprawkami. § 8 budzi kontrowersje, zapraszam do dyskusji. 

Rafał Kądziela- radny-W styczniu Rada przegłosowała wniosek dotyczący 

podziału gminy, jak ten regulamin ma się do tego wniosku, proszę o opinie 

Panią Prawnik. 

Maria Frączek- Radca Prawny-Analiza ekonomiczna jest niezależna, a § 8 

mówi o referendum, bo ma ono charakter wiążący, a konsultacje mają charakter 

opiniodawczy, dlatego jest to tak istotne. 

Rafał Kądziela- radny- Wniosek o konsultacjach w momencie podjęcia 

uchwały przestaje być zasadny. 

Maria Frączek- Radca Prawny- Są to dwie niezależne rzeczy, to się nie 

wyklucza. 

Rafał Kądziela- radny- Zasięgnąłem opinii prawnej, Rada nie powinna mieć 

decydującego głosu tylko społeczeństwo, jeśli chodzi o konsultacje spr. podziału 

gminy. 

Maria Frączek- Radca Prawny- Różne opinie czytałam na ten temat, istnieje 

możliwość konsultacji w referendum. Nie jest to łatwy problem prawny, 

zgłębiłam ten temat, to się nie wyklucza, to nie dotyczy tylko podziału, żeby 

przygotować się do tego tematu należy dokonać analizy, sprawy finansowe są 

kluczowe. 

Rafał Kądziela- radny- Przez podjęcie § 8 wniosek przestaje istnieć. 

Maria Frączek- Radca Prawny- Analiza ekonomiczna to nie konsultacje. 

Rafał Kądziela- radny- Przedstawię Państwu opinie prawną. 

Opinia prawna stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Według mojej wiedzy projekt tej uchwały jest niezgodny z prawem. 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Kto 

wydał opinię? 

Rafał Kądziela- radny- Nie wiem, czy mogę to ujawnić. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna – Mówimy o konsultacjach w trybie 

referendum, konsultacje nie są wiążące, a referendum jest wiążące. Myślę, że 

należy to  przesunąć na następną sesję. Analiza finansowa jest potrzebna do 

konsultacji czy do referendum. Nawiązując do sesji styczniowej , analiza była 

zlecona firmie zewnętrznej, myślę, że my też możemy to zrobić, szkoda 

wydawać pieniędzy na firmę zewnętrzną, jeżeli wyrazicie Państwo na to zgodę. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przygotowując ten zapis 

opierałem się na  tezie Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli Rada wyrazi zgodę, 

to taki zapis w uchwale może być. 
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Maria Frączek- Radca Prawny- Przed chwilą Pan sekretarz przedstawił 

stanowisko, wiadomo,, że referendum będzie wiążące. Pan powiedział, że § 8 

jest niezgodny z prawem, a trybunał konstytucyjny inaczej podchodzi do tego. 

Rafał Kądziela- radny- § 8 jest sprzeczny z ustawą i wnioskiem 

przegłosowanym na sesji Rady z 31.01.2014r. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna – Są dwie możliwości, dwie formy, 

ja bym tego nie  zmieniał. Zarówno inicjatywa obywatelska i Rada miejska maja 

do dyspozycji te dwie możliwości i tu trzeba określić sposoby. Również Rada 

może uruchomić referendum.  

Maria Frączek- Radca Prawny- Konsultacje dotyczą nie tylko podziału, nie 

było uchwały o konsultacjach. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna – W każdej ważnej sprawie dla  

gminy Rada ma dwa instrumenty, konsultacje i referendum.  Potrzeba  czasu, 

może należy przełożyć to na kwiecień.  Mój wniosek dotyczył kwestii związanej 

z analizą, proszę wypowiedzieć się w tej kwestii. Czy będą konsultacje, czy 

referendum to analiza jest nam potrzebna, aby mieć wiedze i wypowiadać się na 

dany temat. 

Andrzej Rożenek- radny- Jeżeli będzie referendum, to po co konsultacje. 

Rafał Kądziela- radny- To do nas należy ostateczna decyzja, od analizy zależy 

dalsza dyskusja. Dziękuję  Panu Burmistrzowi że chce przenieść to na następną 

sesję i Panu Sekretarzowi za bardzo dobra pracę. 

Maria Frączek- Radca Prawny- Uchwałę uchwala Rada Miejska, § 8 można 

zmienić. Na tym etapie uważamy, ze w tak ważnej sprawie  jak podział gminy, 

właściwe będzie przeprowadzenie referendum. Nie zgadzam się z tym, ze 

referendum nie ma nic wspólnego z konsultacjami. Referendum ma charakter 

wiążący, a przypadku konsultacji Rada nie jest zobowiązana. 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 

Czyli rozumiem, że uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji 

Społecznych przeniesiemy na następną sesję? 

Rafał Kądziela- radny- Tak. 

Jan Stępień- radny- Ja osobiście nie życzę sobie, żeby ktoś ograniczał mnie. 

Analiza ekonomiczna potrzebna jest każdemu mieszkańcowi. Regulamin 

Konsultacji Społecznych jest potrzebny, należy to przyjąć. Jeżeli są zapisy 

niezgodne z prawem, to służby prawne Wojewody wychwycą to.  

W § 8 proszę o dopisanie:  poprzedzone prezentacją analizy ekonomicznej           

i kampanią informacyjną. Proszę o zamknięcie tematu. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna – Głos radnego Jana Stępnia jest 

ważny, należy podjąć decyzję wcześniej, mielibyśmy możliwość 

zorganizowania przeprowadzenia konsultacji wraz z wyborami do                 

europarlamentu.  

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- poddał 

pod głosowanie wniosek aby uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Konsultacji Społecznych przenieść na następną sesję. 
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Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-

Wniosek upadł z powodu braku głosów „za”.(za-8). 

Rafał Kądziela- radny- Składam wniosek o zdjęcie z porządku obrad tej 

uchwały. 

Maria Frączek- Radca Prawny- Już był głosowany ten wniosek. 

Rafał Kądziela- radny- Rozumiem, że wniosek nie uzyskał akceptacji, 

będziemy skarżyć tę uchwałę. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna –Uchwała nie został przegłosowana, 

gdyby Pan skarżył, że nie została przegłosowana, to byłoby dziwne. Pan 

powinien zgłosić wnioski do projektu tej uchwały.  

Janusz Klimek- radny- Wnioskuje o zamkniecie dyskusji i głosowanie. 

Jan Stępień- radny- W § 8 proszę o dopisanie:  poprzedzone prezentacją 

analizy ekonomicznej i kampanią informacyjną.  

 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- poddał 

pod głosowanie wniosek aby w § 8 dopisać  poprzedzone prezentacją analizy 

ekonomicznej i kampanią informacyjną.  

Rada Miejska w Opocznie głosami za-9, przeciw-0, wstrz-3 zaakceptowała 

wniosek aby w § 8 dopisać  poprzedzone prezentacją analizy ekonomicznej       

i kampanią informacyjną. 

 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Zgłosiłem kilka autopoprawek, 

proszę o przegłosowanie ich. 

- W § 8 pkt.3  wykreślić słowa „ zobowiązujące Rade Miejską do zaniechania 

wniosku o podział lub połączenie Gminy” 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-10, przeciw-0, wstrz-5 zaakceptowała 

wniosek aby w § 8 pkt.3  wykreślić słowa „ zobowiązujące Rade Miejską do 

zaniechania wniosku o podział lub połączenie Gminy” 

 

- W § 9 pkt.1 dopisać „który jest dla Burmistrza wiążący”.   

Rada Miejska w Opocznie głosami za-14, przeciw-0, wstrz-0 zaakceptowała 

wniosek aby w § 9 pkt.1 dopisać „który jest dla Burmistrza wiążący”.   

 

-W § 9 pkt.5 dopisać „podjętej przez większość mieszkańców ujętych                 

w rejestrze wyborców”. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-13, przeciw-0, wstrz-1 zaakceptowała 

wniosek aby w 9 pkt.5 dopisać „podjętej przez większość mieszkańców ujętych                 

w rejestrze wyborców”. 

 

- W §12 wykreślić słowa „oraz osoby zrzeszone w działających na terenie 

Gminy organizacjach politycznych, naukowych, sportowych, społecznych          

i zawodowych.” 
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Rada Miejska w Opocznie głosami za-13, przeciw-0, wstrz-0  zaakceptowała 

wniosek aby w §12 wykreślić słowa „oraz osoby zrzeszone w działających na 

terenie Gminy organizacjach politycznych, naukowych, sportowych, 

społecznych i zawodowych.” 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały przegłosowanymi poprawkami. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za- 12, przeciw-0, wstrz-1 podjęła 

Uchwałę Nr XL/399/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji 

Społecznych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Proszę o zajęcie stanowiska, aby 

analizę poprowadziła gmina. 

Rafał Kądziela- radny-  Jas uważam, że pomysł Pana Burmistrza jest zasadny. 

Jerzy Wijata- radny- Czy nie należy uchylić tamtego wniosku? 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Tylko w tej części, kto ma to 

wykonać. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie wniosek aby wniosek uchwalony na sesji w dniu 31.01.2014r. 

dotyczący analizy ekonomicznej podziału Gminy zrealizować we własnym 

zakresie tj. bez udziału podmiotu zewnętrznego. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-11, przeciw-2, wstrz-0  zaakceptowała 

wniosek aby wniosek uchwalony na sesji w dniu 31.01.2014r. dotyczący 

analizy ekonomicznej podziału Gminy zrealizować we własnym zakresie tj. bez 

udziału podmiotu zewnętrznego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski zarządził 

reasumpcje głosowania. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-11, przeciw-4, wstrz-0  zaakceptowała 

wniosek aby wniosek uchwalony na sesji w dniu 31.01.2014r. dotyczący 

analizy ekonomicznej podziału Gminy zrealizować we własnym zakresie tj. bez 

udziału podmiotu zewnętrznego. 
 

o) zmiany statutu Gminy Opoczno. 

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- przyjęła do wiadomości. 

K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 

K. Rodziny –przyjęła do wiadomości. 
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Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały. 

Odczytał propozycje  uchwały Pana A. Grada , która dotyczy zmiany statutu  

§56 pkt1. Przedstawiłem ten zapis  wykreślając słowo „stowarzyszenia”, 

uznając, że to mała liczba osób., Po poprawkach §56 pkt1 otrzymuje brzmienie 

„Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa co najmniej pięciu radnych, 

Burmistrz, grupa 300 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organu 

stanowiącego Gminy Opoczno, chyba, że przepisy stanowią inaczej.” 

Rafał Kądziela- radny-  Ostatecznie te naniesione poprawki uważam za 

poprawne. Co do ilości grupy 300 osób, to duża liczba. Uważam, że 

stowarzyszenie ma prawo składać projekty uchwał, nie wolno zamykać drogi 

stowarzyszeniom.  

Bartłomiej Firkowski- radny- Składam trzy wnioski: 

- §41 pkt. 5 pozostawić w dotychczasowym brzmieniu – nie dodając ustępu 3a 

który ogranicza radnemu swobodne wypowiadanie się wielokrotnie; 

- §56 pkt. 8 ust 1 pozostawić w  dotychczasowym brzmieniu Inicjatywę 

uchwałodawcza posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba, że przepisy 

prawne stanowią inaczej; 

- §75  ust 1 zmienić liczbę radnych z 5 na 3, całkowite brzmienie jest 

następujące: 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału 

przez co najmniej 3 radnych.  

Wnioski stanowią załącznik nr  32 do protokołu 

Rafał Kądziela- radny- Proponuję dopracować ten projekt uchwały i  przenieść 

to na następną sesję. 

Jadwiga Figura – radna- Komisja Budżetowa zgłosiła następujące wnioski- 

W Statucie Gminy Opoczno w  § 75 ust. 1 wprowadzić poprawkę: warunkiem 

utworzenia klubu jest zdeklarowanie w nim udziału co najmniej 3 radnych /za- 

2, przeciw-1, wstrz.- 1/. 

W Statucie Gminy Opoczno w  § 56 ust. 1 wprowadzić poprawkę : inicjatywę 

uchwałodawcza posiada grupa co najmniej pięciu radnych, Burmistrz i grupa 

300 osób posiadających czynne prawo wyborcze /za-2, przeciw-1, wstrz-1/. 

Andrzej Rożenek- radny- Podchodząc do inicjatywy uchwałodawczej jeżeli 

odbieramy inicjatywę uchwałodawczą, dlaczego sami sobie robimy 

ograniczenia. 

Rafał Kądziela- radny- My zapominamy o tym, że powinniśmy służyć, a 

dopiero później rządzić. 

Janusz Klimek- radny-Radny powinien posiadać inicjatywę uchwałodawczą, 

żeby mógł działać na rzecz rozwoju gminy. 
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Rafał Kądziela- radny- Zgadzam się z Panem Januszem, działajmy na rzecz 

rozwoju gminy. 

Janusz Klimek- radny- Radny nie może być tylko maszynka do głosowania, 

wybory dają uprawnienia. Stowarzyszenie chce mieć inicjatywę 

uchwałodawcza, to może zebrać trzysta podpisów i nie ma problemu. 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Proszę o przegłosowanie wniosków komisji stałych. 

Janusz Klimek- radny- Są autopoprawki, które kolidują z innymi poprawkami. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- W podpunkcie drugim proszę o 

dopisanie słowa „właściwy”. 

Wnioskuję aby w§56 pkt1wykreślić słowa  „co najmniej”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie wniosek aby w§56 pkt1wykreślić słowa  „co najmniej”. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-14, przeciw-0, wstrz-0  zaakceptowała 

wniosek aby w§56 pkt1wykreślić słowa  „co najmniej”. 

 

Bartłomiej Firkowski- radny- Pozostawiając  dotychczasowe brzmienie §40, 

41, 56, to następne wnioski odpadną. Wnioskuje aby w §41 pkt 5 nie dodawać 

ustępu 3a. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Wniosek Pana Bartłomieja 

Firkowskiego powinien brzmieć: wnoszę o wykreślenie w podpunktu 5 z 

projektu uchwały 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie wniosek aby wykreślić podpunkt 5 z projektu uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-15, przeciw-0, wstrz-0  zaakceptowała 

wniosek aby wykreślić podpunkt 5 z projektu uchwały. 

 

Bartłomiej Firkowski- radny- Wnoszę o wykreślenie podpunktu 8 z projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie wniosek o wykreślenie podpunktu 8 z projektu uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-15, przeciw-0, wstrz-0  zaakceptowała 

wniosek o wykreślenie podpunktu 8 z projektu uchwały. 

Maria Frączek- Radca Prawny-  Po przegłosowaniu tego wniosku nie ma 

inicjatywy obywatelskiej. 

 

 Bartłomiej Firkowski- radny-  Wnioskuję  aby w §75  ust 1 zmienić liczbę 

radnych z 5 na 3, całkowite brzmienie jest następujące: 1. Warunkiem 

utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 

radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie wniosek aby w §75  ust 1 zmienić liczbę radnych z 5 na 3, 
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całkowite brzmienie jest następujące: 1. Warunkiem utworzenia klubu jest 

zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-13, przeciw-1, wstrz-0  zaakceptowała 

wniosek aby w §75  ust 1 zmienić liczbę radnych z 5 na 3, całkowite brzmienie 

jest następujące: 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim 

udziału przez co najmniej 3 radnych. 

 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Czy Rada nie powinna 

zatrzymać się nad § 66, kiedy należy wybrać możliwości, mogą to być 2 lub 3 

osoby, może należy powtórzyć głosowanie z największą liczba głosów. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Zwykle tak Rada głosuje. 

Jan Stępień- radny- Zgłaszam kontrwniosek, aby grupa 300 osób miała 

inicjatywę uchwałodawczą. 

Bartłomiej Firkowski- radny- Jeśli Pan zgłosi wniosek, to znów wszystkie 

wnioski są do przegłosowania. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Uchwała jeszcze nie została 

przegłosowana. 

Jan Stępień- radny- Podtrzymuję swój wniosek. 

Maria Frączek- Radca Prawny-  Pan proponuje taka treść §56 

pkt1pozostała nie zmieniona w projekcie tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie wniosek aby §56 pkt1 w projekcie uchwały pozostał bez zmian. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-4, przeciw-9, wstrz-0 nie zaakceptowała 

wniosku aby §56 pkt1 w projekcie uchwały pozostał bez zmian. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-12, przeciw-1, wstrz-3 podjęła 

Uchwałę Nr XL/400/14 w sprawie zmiany statutu Gminy Opoczno. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski zarządził 

reasumpcje głosowania. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-12, przeciw-1, wstrz-1 podjęła 

Uchwałę Nr XL/400/14 w sprawie zmiany statutu Gminy Opoczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

p) zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w Opocznie. 

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. 
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K. Rodziny – pozytywna opinia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-10, przeciw-0, wstrz-1 podjęła 

Uchwałę Nr XL/401/14 w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr 25 w Opocznie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

q) utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu 

Powiatowym  w Opocznie. 

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. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za- 12, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 

Uchwałę Nr XL/402/14 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym  w Opocznie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

r) rozpatrzenia wniosków Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 28 

stycznia 2014r. 

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- przyjęła do wiadomości. 

K. Rodziny – pozytywna opinia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-13, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 

Uchwałę Nr XL/403/14 w sprawie rozpatrzenia wniosków Janiny                   

i Kazimierza Podlewskich z dnia 28 stycznia 2014r. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

s) rozpatrzenia skargi Pani Eweliny Telus z dnia 27 lutego 2014r. 

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- przyjęła do wiadomości. 

K. Rodziny – pozytywna opinia. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały. 

Andrzej Rożenek- radny-Co było powodem tego, że ta Pani tak długo czekała 

na odpowiedź? To nie jest skarga, tylko informacja ,że nie udzielono 

odpowiedzi. 

Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna- Jeden z wydziałów nie wysłał 

odpowiedzi. Po spotkaniu w szkole, kiedy już wyjaśniliśmy wszystko ta Pani 

złożyła tę skargę. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Do kategorii skargi 

zakwalifikowała to pismo Wojewoda. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-14, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 

Uchwałę Nr XL/404/14 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Eweliny Telus    

z dnia 27 lutego 2014r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

t) rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego 2014r. 

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- przyjęła do wiadomości. 

K. Rodziny – pozytywna opinia. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska w Opocznie głosami za-14, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 

Uchwałę Nr XL/405/14 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza 

Syguta z dnia 28 lutego 2014r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
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Andrzej Rożenek- radny- Odnośnie działki Nr 184 położonej w obr.11m. 

Opoczno. Budynek tego Pana, mieszkającego tam został wybudowany na nie 

jego gruntach. Proszę o podjecie tematu. 

Ad.pkt.16.Zamknięcie obrad.                                                                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 

podziękował obecnym za udział i zamknął XL sesję Rady VI kadencji 

wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam czterdziestą  sesję Rady Miejskiej 

w Opocznie”. 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia 18.15 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 8 kwietnia 2014r.  

                          

 

 

                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                               w Opocznie 

 

                                                               Zdzisław Wojciechowski 

 

 

 

 

  

                                                    Sekretarz obrad                            

                                                     Grzegorz Wołąkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowały:                                                                                 

Marta Gonsiewska                                                  

Bogumiła Kucharska                                   

 

 


