
                                                 PROTOKÓŁ Nr VI / 15 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 26 lutego 2015r. 

Adn. pkt. 1. 

Otwarcie obrad.                     

Szóstą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy                  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w dniu  26 lutego 2015r. 
otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Wołąkiewicz wypowiadając 
formułę: „Otwieram szóstą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 
 
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję nadzwyczajną 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.  
Na sali jest 20 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynął do niego wniosek 
Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Opocznie,               
wraz z załączonym do niego porządkiem obrad oraz projektami uchwał. 

Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że listę obecności podpisało                     
20 radnych, wobec czego obrady są prawomocne.  

Adn. pkt. 2 

Wybór sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radną Irenę 
Przyborek, która wyraziła na to swoją zgodę. 

Rada Miejska głosami za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radną 
Irenę Przyborek na sekretarza obrad VI sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 

Adn. pkt.3 

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy 
Burmistrz wnosi o zmiany do porządku obrad?  
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Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Wnioskuję, aby do porządku obrad sesji 
jako pkt. 3 ppkt d) wprowadzić projekt uchwały w sprawie: powierzenia 
prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego utrzymania 
czystości i porządku na drogach i placach gminnych”.  
Wiesław Turek – radny – To sesja nadzwyczajna. Czy możemy poszerzyć 
porządek obrad?  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Tak, ze zgodą wnioskodawców 
sesji. Wnioskodawcą dzisiejszej sesji jest Burmistrz. Zależy od Rady.  
Wiesław Turek – radny – Zmiany w budżecie dotyczące zadań inwestycyjnych 
wywołują emocje i prowokują do dyskusji. Dlaczego nie odbyła się żadna 
komisja przed sesją? Dlaczego robocza dyskusja przenoszona jest na forum 
Rady? Dlaczego stawiacie w trudnej sytuacji Burmistrza i Radę Miejską? Statut 
nasz jest ułomny, nie ma zapisów dotyczących zwołania Komisji Budżetowej, ale 
w innych samorządach przed sesją nadzwyczajną wypowiada się przynajmniej 
komisja branżowa.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Do tej pory nie krytykowano nie 
powołania komisji przed sesją nadzwyczajną. Czas od wpływu wniosku to czas  
7 dni do zwołania sesji. Moim zdaniem, jak otrzymaliście materiały i jeśli 
dochodzicie do wniosku, że trzeba zwołać posiedzenie komisji przed sesją 
nadzwyczajną to według mnie leży to w gestii Przewodniczących Komisji. Nie 
ma zapisów w Statucie, bo nigdy ten problem nie występował. Art. 20 mówi                   
o zwołaniu sesji, Statut szczegółowo nie mówi. Jeśli czujecie potrzebę to 
przeszkód nie ma, by komisję zwołać, nawet na telefon. Gdyby Przewodniczący 
Rady chciał poprzedzić sesję nadzwyczajną komisjami to zabrakło by czasu,                  
by zebrać Przewodniczących Komisji i zebrać dokumenty na posiedzenia 
komisji, ale nie jest to oczywiście wykluczone.  
Wiesław Turek – radny – Burmistrz wniósł poprawkę do porządku obrad,                                
a materiałów nie mamy. 
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Projekt 
uchwały jest w materiałach.  
Wiesław Turek – radny – Po to jest Przewodniczący Rady Miejskiej,                                           
by organizować pracę Rady. To co jest na komisję, będziemy rozstrzygali na 
sesji.  
Ryszard Starus – radny – Jako członek Komisji Budżetowej tak samo dostaliśmy 
materiały, nie widzę problemu. Nie było najmniejszych przeszkód, by się 
spotkać. Nie było potrzeby. Jako grupa radnych spotkaliśmy się.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Jeśli jest 
potrzeba, by przed sesją odbywały się komisje to poddaję to pod rozwagę 
Przewodniczących Komisji. Tu nie było tego problemu. Ja czynności, które 
nakłada na mnie ustawa, wykonałem.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Z definicji sytuacji nadzwyczajnej wynika, 
że wymusza zwołanie sesji nadzwyczajnej i do tego tak podchodzimy. 
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Odbiegamy trochę od normalnego trybu i procedur. Proszę, by na to radni 
zwrócili uwagę.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o poszerzenie 
porządku obrad sesji. 

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 1 przyjęła wniosek 
Burmistrza, aby do porządku obrad sesji jako pkt. 3 ppkt d) wprowadzić 
projekt uchwały w sprawie: powierzenia prowadzenia zadania własnego 
Gminy Opoczno dotyczącego utrzymania czystości i porządku na drogach i 
placach gminnych”.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

a)  upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy 
Opoczno porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego przyjęcia 
do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i 
przyjęcia dotacji celowej. 

          b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 
– 2029.  
c) zmian  w budżecie gminy Opoczno na rok 2015.  

4. Zapytania i wolne wnioski. 
5. Zamknięcie obrad. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do realizacji 
kolejnego punktu porządku obrad sesji.  

Adn. pkt. 4        

Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy Opoczno 
porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego przyjęcia do 
realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi                    i 
przyjęcia dotacji celowej. 

 

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy Opoczno 
porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego przyjęcia do realizacji 
zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przyjęcia dotacji 
celowej. 
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To upoważnienie dla Burmistrza, by mógł podjąć kroki do zawarcia 
porozumienia w celu realizacji zadania skrzyżowania ulic Perzyńskiego - 
Biernackiego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 
Urząd Marszałkowski podejmie podobną uchwałę, gdzie przekaże dotację w 
wys.  1 mln 300 tys. zł. To 50% wartości zdania. Z naszej strony założona kwota                            
to 1 mln 400 tys. zł. Kolejne uchwały wiążą się z tą uchwałą – rezygnacją z 
innych zadań by zrealizować to.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Decyzja dotycząca budowy ronda to 
decyzja strategiczna, priorytetowa, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo.                             
To najbardziej kolizyjne skrzyżowanie od lat. Pojawiają się środki zewnętrzne                  
z Urzędu Marszałkowskiego. Należy z takich pieniędzy skorzystać. Zabiegałem o 
to, łatwo nie było. W Urzędzie Miejskim te pieniądze nie były przewidziane. 
Udało nam się przekonać do tej inwestycji. Jesteśmy w stanie podołać, 
udźwignąć tę inwestycję. Z deklaracji Marszałka wynika, że jeśli zakres robót 
przekroczy koszt ze strony Urzędu Marszałkowskiego to znajdą się pieniądze z 
budżetu Marszałka. To rondo zmieni nam przestrzeń miasta. Ta inwestycja 
generuje dalsze etapy zmian. To inwestycja strategiczna i pod kątem 
bezpieczeństwa bardzo ważna.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Ta inwestycja to inwestycja bardzo droga,                         
a niewiele się zmieni. Chodniki mamy. To ogromna kwota 2 mln  600 tys. zł,                    
a odcinek niewielki. Wystarczy kostką obłożyć i będzie to funkcjonować.                               
Za mniejszą kwotę można to zrealizować. Inne inwestycje muszą być 
wyrzucone. Pieniądze Urząd Marszałkowski daje, ale trzeba pomyśleć, dlaczego 
to tak droga inwestycja.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została opracowana w 2012r. W 
lipcu 2015r. wygasa pozwolenie na budowę, więc jest to ostatni dzwonek, by to 
zrealizować. Od początku zakładaliśmy, że inwestycja będzie współfinansowana  
1:1 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dokumentację wykonaliśmy my, na to 
wyraził zgodę Zarząd Dróg Wojewódzkich.  
Zakres realizacji inwestycji jest ogromny, ponieważ to rondo na drodze 
wojewódzkiej i musi być dostosowane do parametrów drogi wojewódzkiej. To 
rondo dwupasmowe, wszystkie wloty od ul. Perzyńskiego, Biernackiego, 
Inowłodzkiej i Kwiatowej są też dwupasmowymi wlotami. Szerokość samej 
jezdni to 10 metrów. Długość przebudowanej jezdni to ok. 200 metrów. 
Przebudowujemy też infrastrukturę podziemną – będzie nowa kanalizacja 
deszczowa, przebudowana zostanie sieć elektroenergetyczna, postawionych 
zostanie 14 słupów oświetleniowych, przebudowany zostanie wlot od                               
ul. Żeromskiego.  
Zasięg realizacji inwestycji jest znaczny. Od strony ul. Biernackiego sięga wjazdu 
na parking przy MDK i Pływalni, od strony ul. Inowłodzkiej skrętu                                                
w ul. Skłodowskiej (I-szy wjazd), od strony ul. Kwiatowej do istniejących łuków 
obecnie i ok. 30 metrów w stronę ronda K. Wojtana. Chodniki zostaną 

4 
 



przebudowane na długości ok.  300-400 m, bo wysokościowo zmienia się teren. 
Warstwy z uwagi na to, że do droga wojewódzka są dosyć znaczne – warstwa                      
z betonu asfaltowego 11 cm, kolejna 8 cm, warstwa ścieralna 4 cm. To są 
wymogi dla dróg wojewódzkich. Kosztorys inwestorski to 3 mln 600 tys. zł. 
Sądzimy,  że po przetargu koszt będzie 2 mln 600 tys. zł – 2 mln 700 tys. zł.  
Rober Grzesiński – radny – Czy była  rozpatrywana alternatywna sytuacja                           
ze światłami i czy pod kątem ekonomicznym było to rozpatrywane? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Koszt 
sygnalizacji świetlnej z 8 sygnalizatorami z przebudową wlotów ulic to koszt                  
400 tys. zł. Przy rondzie dwupasmowym to znacznie więcej. Takie rozwiązanie 
było zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski i przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich.  
Krzysztof Grabski – radny – Media – woda, kanalizacja, oświetlenie, czy będą 
wymieniane na nowe, czy zostaną stare urządzenia? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Obecny 
kanał deszczowy zostanie zlikwidowany, powstanie nowy kanał, przebudowana 
zostanie też sieć elektroenergetyczna. 
Krzysztof Grabski – radny - A woda i kanalizacja? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – To 
zostaje.  
Krzysztof Grabski – radny - Chodzi mi o to, by za 2 lata nie kopać.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Nie ma 
takiej potrzeby. Szczegółowo było to rozpatrywane przez Projektanta.  
Tomasz Kopera – radny - Jakie inwestycje zaplanowane w budżecie na 2015 rok 
zostaną wykreślone? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Przy zmianach w budżecie przesuwamy w czasie 
inwestycje dotyczące ul. Kwiatowej i Kołomurnej i termomodernizację ZSS Nr 3 
– 800 tys. zł było zapisane i tak by to było za mało, a może przy udziale 
Programu gospodarki niskoemisyjnej, środków zewnętrznych uda nam się to 
zrealizować.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Jaki jest oddźwięk w społeczeństwie?                 
Z tego co wiem jest podział. Jedni chcą rondo, a inni zwykłą sygnalizację, bo jest 
tańsza. Mamy już rondo Księdza Wojtana, teraz to, w planach jest też rondo na 
skrzyżowaniu ul. Piotrkowska – Partyzantów. Czy nie za dużo tych rond? 
Ponadto na skrzyżowaniu ul. Biernackiego – Inowłodzka jest miejsce na rondo, 
a na skrzyżowaniu ul. Piotrkowska – Partyzantów tego miejsca nie ma za wiele.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – To bardzo ważny temat i ważne,                            
by dyskusja przenikała na forum społeczne. Będą zwolennicy i  przeciwnicy. 
Proszę media, by temat wyłożyły w sposób dokładny, przejrzysty                                    
i wyczerpujący, to nie będzie takich kontrowersji.  
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 2 podjęła Uchwałę 
Nr VI/45/15  w sprawie: upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia                        
w imieniu Gminy Opoczno porozumienia z Województwem Łódzkim 
dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami 
wojewódzkimi i przyjęcia dotacji celowej. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 – 
2029. 

 

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 – 2029. 
Uchwała wiąże się z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 1 mln 300 
tys. zł. W międzyczasie wpłynęła informacja o kwotach na 2015 rok z Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego i z Ministerstwa Finansów dotycząca kwot subwencji                          
i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.  
Główne zmiany dotyczą zmian przedsięwzięć - przebudowa ulicy Kwiatowej                       
i Kołomurnej zostały przesunięte na 2016 rok.  
Renata Gabryś – radna – odczytała wystąpienie / załącznik nr 7 do protokołu /.  
Krzysztof Grabski – radny – Pani się przejęzyczyła. Budżet na 2015 rok wygląda 
następująco: 10/11 na miasto, 1/11 na wieś.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Wartość nie uległa zmianie, była na 3 lata rozłożona i 
jest. Lata rozpisania tej inwestycji nie zmieniły się.  
Andrzej Pacan – radny – Uważam, że inwestycji na terenie wiejskim jest bardzo 
mało. Powinien być zawarty wkład własny na drogi gruntowe, gdyby się nagle 
trafiły środki zewnętrzne. Potwierdzam - na wieś idzie 1/11.  
Renata Gabryś – radna – Ostatnio podczas wyjazdowego posiedzenia komisji 
byliśmy na terenach wiejskich. Z radością patrzyłam jak młodzież wiejska może 
spędzać czas. Jest dużo świetlic, a u nas nie ma żadnej formy spędzania 
wolnego czasu przez młodzież (boisko, plac zabaw przydałyby się). 
Zazdrościłam, że radny Łączek prosi o remont dróg, u nas nie ma co 
remontować.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Trzeba 
się z Panią zgodzić. Należy się ukierunkować na drogi. Na budowę dróg 
osiedlowych brak jest wsparcia zewnętrznego. To początek pracy Rady obecnej 
kadencji. Życzę radnej Gabyś wytrwałości, myślę że się uda.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Potrzeb jest masa i każdy z Państwa ma 
wiele racji. Zastanawiam się, jak zbadać te potrzeby społeczne. To co mówi 
radny Łączek – łącznik na ul. Spacerowej - Żeromskiego – spójrzmy na problem 
pod względem użyteczności, sprawdźmy czy jest taka potrzeba. Jeśli na danym 
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terenie mieszka 2-3 tys. mieszkańców i nie ma tam boiska to priorytetem 
powinno być, by to boisko powstało. Jeśli  na jednej wiosce jest chodnik, 
świetlica i droga, a na drugiej nie ma nic, to trzeba coś z tym zrobić. Należy 
wziąć pod uwagę użyteczność publiczną i potrzeby ludności danego obszaru. 
Trzeba wykonać inwentaryzację obszar zamieszkania i struktura. Proszę 
Naczelnika Snopczyńskiego o przygotowanie takiej inwentaryzacji. Pan zna 
najlepiej poczynione inwestycje. Niech Pan przeanalizuje obszary pod 
względem inwestycji, biorąc pod uwagę liczbę ludności.  
Krzysztof Grabski – radny – Przez ostatni okres było robione bardzo dużo, a są 
miejsca zapomniane. Przez 10 lat nie robiono tam nic – świetlica w Mroczkowie 
Dużym – była wybudowana przez ludność Mroczkowa Dużego i Gmina dostała 
ją pod swoje skrzydła gratis.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła Uchwałę 
Nr VI/46/15  w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2015 – 2029. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do realizacji 
kolejnego punktu porządku obrad sesji.  

c) zmian  w budżecie gminy Opoczno na rok 2015. 
 

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian                    
w budżecie gminy Opoczno na rok 2015. 
Alicja Szczepaniak – radna – Kwota na przewóz osób niepełnosprawnych                      
46 tys. zł – dlaczego? Czy kwota z przetargu się zwiększyła, czy za mało było 
zabezpieczone w budżecie? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Trochę za małą kwotę zabezpieczono w planie. To nie 
jest w wyniku przetargu. Dowozimy też do Nowego Miasta. To zwrot kosztów 
dowozu dla rodziców. To informacja z Wydziału Oświaty – ile dowozimy, jakie 
koszty.  
Wiesław Turek – radny – Podjęliśmy chwałę o upoważnieniu Burmistrza do 
zawarcia porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, dokonaliśmy przesunięć                 
w budżecie na ten cel. Na jakiej podstawie dokonujemy zmian w budżecie, 
wprowadzamy kwotę 1 mln 300 tys. zł, skoro porozumienie nie została jeszcze 
zawarte i nie ma decyzji Sejmiku Województwa Łódzkiego. Czy Pani Skarbnik 
posiada promesę? 
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Barbara Bąk – Skarbnik – Na piśmie nie. Wiem, że decyzja Zarządu 
Województwa Łódzkiego jest pozytywna, zostało to przyrzeczone. Posiadamy 
tylko korespondencję e-mailową o projekcie uchwały Sejmiku Województwa 
Łódzkiego. Oficjalnego pisma o przyznaniu środków nie ma.  
Wiesław Turek – radny – Mamy projekt uchwały Sejmiku o przekazaniu kwoty 
1 mln 300 tys. zł? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Tak, jest taki dokument.  
Wiesław Turek – radny – Musieliśmy dziś wprowadzić kwotę do budżetu? Nie 
mogliśmy zrobić tego po zawarciu porozumienia? Tym bardziej, że całość 
inwestycji zrealizujemy z własnych środków, a potem nam zwrócą połowę.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Nie. Przekażą nam dotację na realizację zadania. 
Konkrety będą zawarte w porozumieniu. By porozumienie można było zawrzeć, 
środki muszą zostać w budżecie zabezpieczone.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 1 podjęła Uchwałę 
Nr VI/47/15  w sprawie: zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2015. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego 
utrzymania czystości  i porządku na drogach i placach gminnych. 

Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały                 
w sprawie:  powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno 
dotyczącego utrzymania czystości  i porządku na drogach i placach gminnych. 

Projekt uchwały dotyczy powierzenia PGK zadania w zakresie mechanicznego 
zamiatania ulic, placów i dróg gminnych . Dotychczas zadanie to było zlecane           
w drodze przetargów, w którym mogli startować oferenci z całej Polski. Ustawa 
o gospodarce komunalnej  oraz ustawa o samorządzie gminnym dopuszczają 
jednak prowadzenie gospodarki komunalnej przez m. In. Samorządowe 
jednostki budżetowe czy samorządowe zakłady budżetowe w ramach zadań 
własnych. Naczelnik Miązek uzasadnił, że w przypadku ogłoszenia przetargu                
i wygrania go przez firmę z zewnątrz to zamiatarka będąca na wyposażeniu PGK 
stałaby bezczynnie  i były by koszty utrzymania. Przekazanie zadania spółce 
gminnej ma zapobiec takim sytuacjom. 

         Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę             
Nr VI / 48 /15 w sprawie: powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy 
Opoczno dotyczącego utrzymania czystości  i porządku na drogach i placach 
gminnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr  10 do protokołu. 
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Ad. pkt. 4         Zapytania i wolne wnioski. 

Wojciechowski Zdzisław – radny – pyta dlaczego mieszkańcy nie mogą 
korzystać z parkingu przy dworcu kolejowym w Opocznie, plac jest ogrodzony. 
Co do nadania nazwy Marka Galickiego dla parku w Mroczkowie Gość. to należy 
przygotować informację jaki będzie koszt takiej inicjatywy po podjęciu uchwały 
przez Radę Miejską. 
Kądziela Rafał – Burmistrz – teren parku w Mroczkowie Gość. jest bardzo 
ciekawy, ma walory turystyczne i historyczne. Będę chciał pozyskać środki 
finansowe na rewitalizację tego parku. Należy opracować plan rewitalizacji                
i podkreślić zasługi sportowe Pana Galińskiego.  
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – teren przy 
dworcu   w Opocznie jest terenem PKP. Gmina wyszła z inicjatywą przejęcia 
budynku PKP i placu manewrowego. 
Wojciechowski Zdzisław – radny – placem manewrowym podobno zarządza 
Pan Woźniak. 
Wacławiak Barbara – radna – wielu mieszkańców dojeżdża do pracy do Łodzi            
i nie mają gdzie zaparkować samochodów. 
Grabski Krzysztof – radny – obecnie park w Mroczkowie jest zaśmiecony, 
należy go uporządkować i dopiero nadać nazwę. 
Kądziela Rafał – Burmistrz – należy również zdiagnozować stan drzew w  parku. 
Kacprzak Andrzej – z-ca Burmistrza – musimy mieć zgodę żony Pana 
Galińskiego i dopiero przystąpić do podjęcia uchwały. 
Jurowski Jarosław – radny – usługę - utrzymanie zieleni na osiedlach 
wykonywał Zakład Gospodarko Mieszkaniowej w Opocznie. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – utrzymanie czystości i zieleni na 
terenach komunalnych należy powierzyć w części dla ZGM i dla CIS. 
Wacławiak Barbara – radna – miesięczny dochód z utrzymania zieleni to około 
7 tyś zł. i w dalszym ciągu to zadanie powinien wykonywać ZGM. 
Popińska Danuta – insp. ds. prawnych – zadanie to możemy zlecić naszej 
spółce bez przetargu, ale nie możemy dać do realizacji innemu podmiotowi. 
Figura Jadwiga – radna – w miarę możliwości należy pomagać ZGM bo to jest 
nasza spółka. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – droga wojewódzka Nr 726 w stronę 
Inowłodza są duże ubytki na drodze i prosi, aby zgłosić do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 
Grabski Krzysztof – radny – Komisja Komunalna na posiedzeniu wyjazdowym 
była na dworcu Opoczno – Południe i stwierdziliśmy, że mało osób jeździ 
autobusami MPK na dworzec. Dużo osób jeździ prywatnymi samochodami na 
przystanek Opoczno – Południe. 
Kądziela Rafał – Burmistrz – w grudniu 2014r. była decyzja, aby autobusy MPK 
przewoziły mieszkańców na Przystanek Opoczno – Południe. Do tych kursów 
gmina dopłaca. Przejazdy MPK należy monitorować i Prezes MPK powinien 
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przedstawić dane ile osób autobusy MPK przewożą na Przystanek Opoczno – 
Południe i później do Opoczna. Musimy myśleć ekonomicznie i wniosek na 
temat kursowania autobusów powinien złożyć Prezes MPK. 
Lachowski Mateusz – mieszkaniec Opoczna –mieszkańcy zgłaszają uwagi, że 
jeśli pociąg się opóźni to nie mają czym wrócić do Opoczna bo autobus MPK nie 
czeka na spóźniony pociąg. 
Kądziela Rafał – Burmistrz – Prezes MPK przedstawi analizę przejazdów 
autobusów MPK do przystanku Opoczno – Południe. 

Ad. pkt. 5   Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz 
podziękował obecnym za udział i zamknął VI sesję Rady wypowiadając 
stosowna formułę: „Zamykam szóstą sesję Rady Miejskiej                                        
w Opocznie”.  

Godz. rozpoczęcia sesji 13.30, godz. zamknięcia sesji 15.15 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 10 marca 2015r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 

                                                           Grzegorz Wołąkiewicz 

Protokołowały:                          

Marta Gonsiewska                                  Sekretarz  obrad 

Bogumiła Kędziora                                 Irena Przyborek 
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