PROTOKÓŁ Nr VIII/15
z dnia 29 kwietnia 2015r.
Ad. pkt. 1
Otwarcie obrad.
Ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 29 kwietnia 2015r.
otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Wołąkiewicz
wypowiadając formułę: „ Otwieram ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”.
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik
nr1doprotokołu.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Na sali jest 19 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne
uchwały.
Ad. pkt. 2
Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radnego
Jarosława Jurowskiego, który wyraził zgodę.
Rada Miejska głosami: za – 18 , przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała
radnego Jarosława Jurowskiego na sekretarza obrad VIII sesji Rady
Miejskiej.
Ad. pkt. 3
Przedłożenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został
doręczony wraz z zaproszeniem na sesje. Proponowany porządek obrad stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęło pismo od Pani Lidii
Stanek z prośbą o zdjęcie z porządku obrad jej skargi na Dyrektora Miejskiego
Domu Kultury w Opocznie.
Pismo Pani Lidii Stanek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskuje o wycofanie z porządku obrad
w pkt. 12 g projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyr. MDK
w Opocznie, a wprowadzenie w tym punkcie projektu uchwały w sprawie
uchylenia uchwały nr VII/59/15 z dnia 27 marca 2015r.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Rada Miejska głosami: za – 18 , przeciw – 0, wstrz. – 0, wycofała z
porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.
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Rada Miejska głosami: za – 18 , przeciw – 0, wstrz. – 0, wprowadziła
do porządku obrad projekt uchwały w sprawie: uchylająca uchwałę z dnia
27 marca 2015r. Nr VII/59/2015 zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/339/13 z dnia
30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia
2011r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta
Opoczna.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad.
Wybór sekretarza obrad.
Przedłożenie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości
wśród nieletnich – ocena.
7. Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno, stan linii energetycznych,
ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.
8. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno / stan zdrowotny dzieci /
- informacja.
9. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
10.Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2015.
11.Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie w roku
szkolnym 2015/16.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji
w Opocznie.
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Opoczno na lata
2015 - 2020.
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic:
Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka.
e) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania
z nich.
f) zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015.
g) uchylająca uchwałę z dnia 27 marca 2015r. Nr VII/59/2015 zmieniającą
uchwałę Nr XXXIII/339/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji
przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
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Ad. pkt. 4 Przyjęcie Protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej
w Opocznie.
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 VII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27
marca 2015r. w wersji przedłożonej.
Rada głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z obrad VII sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 marca
2015r.
Ad. pkt. 5 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Kądziela Rafał– Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej oraz uzupełnienie do sprawozdania.
Sprawozdanie wraz z uzupełnieniem stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem
przestępczości wśród nieletnich – ocena.
Informacja Komendy Powiatowej Policji w Opocznie stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Informacja Prokuratury Rejonowej w Opocznie stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Informacja Prezesa Sadu Rejonowego w Opocznie stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Informacja Straży Miejskiej stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radni otrzymali informacje,
dyskusja była na posiedzeniach Komisji Rady i pyta czy są pytania.
Wobec braku pytań poddał pod głosowanie informacje na temat
bezpieczeństwa w gminie.
Rada głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie oceniła
bezpieczeństwo w gminie Opoczno.

Ad. pkt. 6.

Ad. pkt. 7.

Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno, stan linii
energetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny
i plany na przyszłość.
Informacja PGE Dystrybucja S.A stanowi załącznik nr13 do protokołu.
Informacja Polskiej Spółki Gazowniczej stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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Pokora Marek – Prez. Zarządu ZEC Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił
informację na temat działalności ZEC w Opocznie.
Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Poinformował, że ZEC prowadzi działalność w zakresie wytwarzania , przesyłu
i dystrybucji wody grzewczej oraz wody użytkowej, budowy rurociągów
przesyłowych, wykonywania instalacji cieplnych.
Długość sieci cieplnej wynosi 15,24 km, sprzedaż energii cieplnej w roku 2014
wyniosła 153 257 GJ.
W roku 2014 poniesiono nakłady na prace inwestycyjne na poziomie 1 549 289
zł. Do najważniejszych prac inwestycyjnych należy zaliczyć: modernizację
instalacji odpylania spalin, termomodernizację elewacji ściany zachodniej
budynku kotłowni, modernizację części ciśnieniowej kotła WR-10/K4, budowę
przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Biernackiego 20 i ul. Partyzantów 59A
i 61, budowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Kopernika
10A i budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku przy
ul. Biernackiego 20.
W roku 2015 planujemy nakłady na poziomie 1 219 085 zł i do najważniejszych
zadań zaliczamy: modernizację układu pompowego, termomodernizację
elewacji ściany południowej i wschodniej budynku kotłowni, wykonanie
przyłączy do nowych odbiorców, zakup sprężarki śrubowej.
Dążymy do zwiększenia sprzedaży energii cieplnej na terenie miasta
i zmniejszenia straty przesyłowej. Z dniem 1 grudnia 2013r. wprowadziliśmy
taryfę ciepła, która skutkowała obniżeniem cen ciepła średnio o 4,76%.
Zakład ulega ciągłemu procesowi remontowemu, który polega na modernizacji
układu wytwarzania i przesyłu energii cieplnej.
Wołąkiewicz Grzegorz – Przew. Rady Miejskiej – wspólnie z z-ca Burmistrza
Panią Anną Zięba byliśmy w ZEC i stwierdziliśmy, że podejmowane działania idą
w dobrym kierunku.
Pokora Marek – Prez. Zarządu ZEC Sp. z o.o. w Opocznie – w roku 2014
wykonano audyt energetyczny sieci cieplnej kanałowej i jest podstawą do
pozyskania środków z Funduszy Unijnych na modernizację sieci cieplnej.
W roku 2014 przeprowadzono modernizację instalacji odpylania spalin kotła
WR -5/K1 i WR-10/K2 co ogranicza emisję pyłów do powietrza.
Starus Ryszard – radny – była informacja, że ZEC ma więcej mocy ciepła jak
odbiorców. Co robicie, aby pozyskać odbiorców w mieście?
Kądziela Rafał – Burmistrz – sprawy techniczne powinny być dyskutowane na
komisjach, a na sesji tylko tematy strategiczne.
Pokora Marek – Prez. Zarządu ZEC Sp. z o.o. w Opocznie – ZEC prowadzi
działania marketingowe w celu przybliżenia odbiorców ciepła systemowego
i pozyskania nowych odbiorców, działania edukacyjne wśród uczniów szkół
podstawowych.
Cichański Robert – mieszkaniec Opoczna – przedstawił ogólne założenia
programu, którego zadaniem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
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atmosfery poprzez modernizację budynków prowadzącej dom racjonalizacji
zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Dofinansowanie może być udzielone na realizację kompleksowych
przedsięwzięć termo modernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.
W ramach programu przewiduje się osiągnięcie efektów ekologicznych przez
redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i efektów rzeczowych poprzez
ilość i zakres wykonywanych prac termo modernizacyjnych.
Informacja na temat Odnawialnych Źródeł Energii oraz finansowania stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Kądziela Rafał – Burmistrz – firma OPTEX dysponuje dachem o pow. 2 ha
i można szukać porozumienia z firmą w sprawie elektrowni słonecznych.
Ad. pkt. 8

Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno / stan zdrowotny
dzieci /- informacja.

Rybińska Dorota – Naczelna Pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym w Opocznie
– przedstawiła informację na temat opieki zdrowotnej w gminie Opoczno.
Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje informację przyjęły do
wiadomości.
Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie profilaktyki
sprawowana jest przez pielęgniarki, a w zakresie leczenia przez lekarzy POZ
zgodnie ze złożoną przez rodziców deklaracją. Na terenie miasta i gminy
Opoczno opiekę nad uczniami sprawuje 6 pielęgniarek, które mają
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń. Pielęgniarki realizują
świadczenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
rozporządzenia ministra zdrowia oraz warunków określonych przez NFZ.
Na podstawie analizy dokumentacji medycznej najczęściej zaburzenia
występują w zakresie: nadwagi, otyłości, wady i choroby wzroku, wady
postawy, zaburzenia mowy, alergie.
Najwięcej zaburzeń i chorób wynika z niewłaściwego, niezdrowego trybu życia
jak: niezdrowa dieta, mała aktywność fizyczna, spędzanie wiele godzin przed
komputerem.
Grzesiński Robert – radny – na przyszły rok w budżecie gminy należy
zaplanować więcej środków finansowych dla Krytej Pływalni z przeznaczeniem
na gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży.
Kacprzak Andrzej – z-ca Burmistrza – przy projektowaniu budżetu gminy na
2016 rok spróbujemy wprowadzić większą dotację na gimnastykę korekcyjną.
Gabryś Renata – radna – miałam prelekcje na temat zdrowej żywności
i przyszły do mnie dzieci z ZSS Nr 1 i stwierdziły, że u nich w sklepiku
sprzedawane są Fast fudy.
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Kozłowska Małgorzata – dyr. ZSS Nr 1 w Opocznie – u nas w szkole nie ma Fast
fudów, sprzedawane są surówki, bułki.
Kądziela Rafał – Burmistrz – należy promować zdrową żywność w szkołach,
potrawy regionalne. Bardzo ważna jest rola rodziny.
Wacławiak Barbara – radna – rodzice dają dzieciom pieniądze i w sklepie
znajdującym się w pobliżu ZSS Nr 1 dzieci kupują niezdrową żywność.
Łączek Eugeniusz – radny – dzieci wychodzą ze szkoły do sklepu osiedlowego
i robią zakupy. Powinien być zakaz wychodzenia ze szkoły np. do godz. 14.00.
Ad. pkt. 9

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oleksik Jadwiga – kier. Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie –
przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania OPS w Opocznie.
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje informację przyjęły do
wiadomości.
OPS w Opocznie realizuje zadania pomocy społecznej mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
Kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej wynoszą:
542,00zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
456,00zł – dla osoby w rodzinie,
529,00zł – maksymalna wysokość zasiłku stałego,
250,00zł – kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
Pomoc społeczna udziela wsparcia w formie świadczenia pieniężnego
i niepieniężnego. Formy pomocy to zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek
celowy. Do zadań własnych gminy należy dożywianie dzieci w ramach programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego programu udzielono
pomocy w następujących formach: zasiłki celowe na zakup żywności dla 770
rodzin, dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 618 dzieci, posiłki w stołówce
OPS dla 172 osób.
Ad. pkt. 10. Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2015.
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła informację na
temat założeń wypoczynku letniego dla młodzieży w 2015r.
Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje informację przyjęły do
wiadomości.
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok zabezpieczono środki finansowe
w wysokości 41 tyś zł na wspieranie i organizację wypoczynku letniego
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z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym.
Ad. pkt. 11. Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie
w roku szkolnym 2015/16.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat
założeń organizacyjnych dla funkcjonowania oświaty w gminie w roku szkolnym
2015/16.
Informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje informację przyjęły do
wiadomości.
Poinformował, że jest problem bo w Przedszkolu nr 5 jest 16 wolnych miejsc.
W Opocznie są prywatne przedszkola, w których są dobre warunki dla dzieci.
W Szkołach Podstawowych w Kraśnicy, w Sielcu i w Mroczkowie Gość. będą
klasy łączone.
Grzesiński Robert – radny – łączenie klas jest to niedobra forma nauczania.
Jakie są dotacje dla przedszkoli prywatnych i gminnych.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – łączone są klasy np. 1 i 2. Zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej z 2013r. dotacje dla przedszkoli niepublicznych
wynoszą na każdego ucznia 75% ustalonych w budżecie Gminy Opoczno
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu
na jednego ucznia.
Figura Jadwiga – radna – w naszych Przedszkolach są dobre warunki dla dzieci.
Kacprzak Andrzej – z-ca Burmistrza – łączenie klas jest to stan już zastany,
a obecnie będziemy analizować arkusze organizacyjne.
Wacławiak Barbara – radna – należy dofinansować nasze Przedszkola, aby były
atrakcyjne.
Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji
w Opocznie.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Chcę
usprawiedliwić Komendanta Powiatowego Policji za jego nieobecność na
dzisiejszej sesji. Komendant dziś odchodzi ze stanowiska Komendanta
Powiatowego Policji w Opocznie.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
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Anna Wolowska – radna – Czy ta uchwała jest celowa? Czy celowe jest
wydawanie pieniędzy na patrole piesze? Uważam, że lepsze byłyby patrole
zmotoryzowane z uwagi na przemieszczanie się nieletnich.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Ta dyskusja trwa od paru lat. Były
wnioski o patrole piesze. Skuteczność patroli to rzecz kontrowersyjna. Chodzi
o widoczność, czynnik psychologiczny ma tu znaczenie. Są miejsca szczególnie
narażone, patrole piesze tam spełniałyby rolę. A kwota jest niewielka.
Anna Wolowska – radna – Te patrole będą się odbywały w godzinach nocnych
i rannych. Dla policjantów to nawet niebezpieczne.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Okres działań patroli to okres letni.
Pojawiają się obszary, które powinny być patrolowane np. Zalew będzie takim
miejscem. Sprawdzimy funkcjonowanie patroli i ich skuteczność na przyszłość.
Będziemy monitorować.
Robert Grzesiński – radny – Policjanci nie powinni bać się nieletnich. Nie
chodzi tylko o zapobieganie bójkom, ale wylegitymowanie, wyciągnięcie
konsekwencji.
Jadwiga Figura – radna – Bezpieczeństwo jest ważne, a środki niewielkie. Do tej
pory patrole sprawdzały się. Już to, że one są, działa nawet przeciw
wulgaryzmowi na ulicach.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Patrole będą w weekendy. Wówczas
mamy najwięcej wybryków chuligańskich i aktów wandalizmu. Będzie działał
czynnik psychologiczny.
Mateusz Lachowski – mieszkaniec Opoczna – Najlepiej wytłumaczyłby to
Komendant Dariusz Szulc. Patrol pieszy ma odstraszać, ma działanie
prewencyjnie, a patrol zmotoryzowany ma działanie interwencyjne. Ponadto
patrol pieszy zawsze może wezwać posiłki.
Przewodniczący poprosił o opinie Komisji.
Opinie Komisji:
Komisja Oświaty – opinia pozytywna
Komisja Komunalna – przyjęła do wiadomości
Komisja Rolnictwa – opinia pozytywna
Komisja Budżetowa – opinia pozytywna
Komisja Rodziny – opinia pozytywna
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę
Nr VIII/64/2015 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komendy
Powiatowej Policji w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian
w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
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Projekt uchwały był omawiany na Komisjach, dzisiaj otrzymaliście Państwo
jego nową wersję. Wczoraj wpłynęły pieniądze – dotacja na zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Do końca kwietnia te pieniądze muszą zostać wypłacone.
To kwota wysoka, bo 223 tys. 223 zł 45 gr.
Po stronie dochodów wprowadziłam zwiększenie środków z tytułu zawartych
porozumień z gminami – z Gminą Sławno mamy porozumienie na wypłatę
funduszu socjalnego dla emerytów – to kwota 2 tys. 955 zł.
Na wniosek Wydziału zrobiłam przesuniecie w środkach na przeciwdziałanie
alkoholizmowi – chodzi o zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci –
kwota 6 tys. 675 zł.
Przewodniczący poprosił o opinie Komisji.
Jadwiga Figura – radna – Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały /za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2/.
Alicja Szczepaniak – radna – Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały /za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1/.
Irena Przyborek – radna – Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała
projektu uchwały /za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0/.
Eugeniusz Łączek – radny – Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały /za – 8, przeciw – 0, wstrz. - 0/.
Tomasz Rurarz – radny – Komisja Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały / za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2/.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr VIII/65/2015 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015r.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Opoczno na lata 2015 – 2020.
Jadwiga Oleksik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Opoczno na lata 2015 – 2020.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr VIII/66/2015 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Opoczno na lata 2015 – 2020.
Uchwała stanowi załącznik nr 23do protokołu.
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d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic:
Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych –
przedstawił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
osiedli
mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika,
Wojciecha Kossaka.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach. Celem uchwały jest
zablokowanie zagospodarowania terenów zielonych, wypoczynku i rekreacji,
udostępnienia ich na zabudowę mieszkaniową.
Plan obejmuje obszar, gdzie występuje wiele takich terenów, których Gmina nie
jest właścicielem.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Robert Grzesiński – radny – Na ostatniej sesji zaatakowałem Prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej Pręcikowskiego. Ponoć Prezes skierował pismo.
Pofatygowałem się, żeby zobaczyć ten teren i do Prezesa. Dowiedziałem się,
że w roku 2011 i 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa występowała o przekazanie
terenu za symboliczną złotówkę. W roku 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa
również wykazywała chęć sprzedaży terenu za symboliczną złotówkę. Chodzi o
to, byśmy przeciwdziałali takim sytuacjom. Gdybyśmy wtedy kupili ten teren za
symboliczną złotówkę to teraz nie byłoby problemu.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Rozmawialiśmy z mieszkańcami na ten
temat. Narzędziem, by uporządkować budownictwo na obszarach, których
właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa jest uchwalenie planu
miejscowego. Nie chodzi tylko o przedszkole, ale i budownictwo kontenerowe.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr VIII/67/2015 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych
w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaj Kopernika, Wojciecha Kossaka.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
e) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad
korzystania z nich.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały w sprawie: określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich.
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To uchwała porządkowa – część przystanków ubyło, a część przybyło.
Ubył przystanek przy ul. Perzyńskiego, natomiast przybyły przystanki: na ul.
Dworcowej, na Przystanek Opoczno-Południe, w miejscowościach Kruszewiec
Kolonia i Mroczków Duży.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr VIII/68/2015 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i
zasad korzystania z nich.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
f) zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Chodzi
tu o sesję uroczystą z okazji 650-lecie nadania praw miejskich dla Opoczna.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr VIII/69/2015 w sprawie: zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie
na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
g) uchylająca uchwałę z dnia 27 marca 2015r. Nr VII/59/2015
zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/339/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta
Opoczna.
Danuta Popińska – p.o. Sekretarza Miasta – 27 marca br. na skutek interwencji
Nadzoru Prawnego Wojewody została podjęta uchwała. Niestety wkradł się błąd
i Nadzór proponuje wyeliminowanie uchwały z obrotu prawnego. Jeśli tego nie
zrobimy to Nadzór stwierdzi jej nieważność. Będziemy musieli wrócić do
tematu na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tak napisaliśmy.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Tomasz Kopera – radny – W jaki sposób planowane są działania, by tej drogi
nie zasypać, co częściowo się już stało? Mieszkańcy nie będą mieli dostępu do
swoich działek. Jak będzie zapewniony dojazd do działek? Jaki jest powód dla
którego Wojewoda chce uchylenia uchwały?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – To
droga od ulicy Przemysłowej do Wymysłowa, o długości 500 metrów, na
gruntach prywatnych. Właściciel zamierza ją zagrodzić. My mamy drogę w
odległości 10 metrów od obecnego śladu drogi na gruntach prywatnych
uwzględniono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej i ją chcemy realizować. Wnioskujemy do
budżetu 2016 o kwotę 35 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej i po
tym będziemy mogli przystąpić do jej realizacji, na razie jako drogi gruntowej.
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Jeżeli uchwała Rady Miejskiej zostanie uchylona przez służby prawne
Wojewody, to droga pozostanie w ewidencji dróg gminnych i będziemy mogli ją
w ograniczonym zakresie wykonać. Mamy decyzję na wycinkę drzew i jeśli
uzyskamy zgodę ze Starostwa Powiatowego to będzie można ten temat
przyspieszyć i w tym roku wytyczyć drogę równiarką i nawieźć gruzem, by
mieszkańcy mogli z niej korzystać.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Właścicielem jest Pan Wiktorowicz
i będzie prowadził dużą inwestycję. Za tą drogą są tereny inwestycyjne i
powstaną tam miejsca pracy. Jest to droga strategiczna dla przyszłych
inwestorów i gdzie będą miejsca pracy. To nie jest droga do pól.
Tomasz Kopera – radny – Czy nie można znaleźć pieniędzy w budżecie,
aby wykonać tę drogę, przyspieszyć?
Barbara Bąk – Skarbnik – Najpierw musi być procedura projektowa.
Robert Grzesiński – radny – Czy będą środki zewnętrzne, aby uzbroić teren?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Na lata
2014 – 2020 jest rozpisany w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Łódzkiego priorytet Transport, z którego jest możliwość
pozyskania środków na uzbrojenie terenów przemysłowych. Trzeba będzie
wykazać, że zostały stworzone miejsca pracy, jeśli nie to środki będą zwracane.
Koszt wykonania tej drogi to kwota 800 tys. zł.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr VIII/70/2015: uchylającą uchwałę z dnia 27 marca 2015r. Nr VII/59/2015
zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/339/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.
Ad. pkt. 13. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Renata Gabryś – radna – W kuluarach mówi się, że radny Zdzisław
Wojciechowski złożył rezygnację z mandatu radnego.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Wiedza jaką posiadam również pochodzi z kuluarów. Oficjalnego pisma w tej
sprawie nie ma.
Renata Gabryś – radna – Mówi się również o radnym Tomaszu Rurarzu,
że prowadzi działalność na gruntach Gminy.
Tomasz Rurarz – radny – Od 20 lat prowadzę działalność gospodarczą. Sklep
jest mój, grunt Gminy. Kiedy zostałem radnym napisałem pismo o wyjaśnienie
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tematu. W tej chwili działka jest na wykazie do sprzedaży. Procedury trwają. Od
kiedy zostałem radnym nie zmieniła się stawka za czynsz dzierżawy. Funkcja
radnego nie wpłynęła na to.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Radny Robert Grzesiński wspomniał o piśmie
od Prezesa Pręcikowskiego. Może odczytać dzisiaj to pismo?
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – To
temat nieaktualny. Decyzje zapadły. Udostępnię radnym pismo po skserowaniu
w Biurze Rady.
Pismo Prezesa stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ryszard Strus – radny – Chodzi mi o teren na ul. Partyzantów za garażami –
miała go Gmina wykupić od prywatnych właścicieli. Teren był zaniedbany.
Podobno ktoś przejął, kupił od właścicieli. Teraz teren wygląda jeszcze gorzej,
jest ogromny bałagan. Ale najbardziej chodzi o drogę dojazdową.
Marzanna Wojciechowska – p.o. Naczelnika Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – Teren między ul. Partyzantów a garażami to teren prywatny, a nie
teren Gminy. Droga dojazdowa do garaży to własność Gminy.
Ryszard Strus – radny – Ta droga jest bardzo zniszczona.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Problem czystości jest bardzo ważny.
Podejmę kroki, by wyjaśnić sprawę własności i poinformować osobiście
radnego.
Robert Grzesiński – radny – W kuluarach mówi się, że liczba pociągów do
Warszawy z Opoczna wzrośnie do 11. To plotki, czy nie?
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Są prowadzone rozmowy w PKP, Sejmie
i Ministerstwie. Jest możliwość skomunikowania Opoczna z Warszawą, ale na
skutek remontów w różnych miejscach pojawia się kolizja skomunikowania.
Na czas remontów będą połączenia przez Tomaszów Maz. z CMK. Czas jazdy
wydłuży się o 1 godzinę. Cena biletu się nie zmieni. Będą to 4-6 połączeń.
Rozmawiamy o połączeniach Opoczna z Warszawą i by pociąg z Warszawy był
ok. 18.00, bo teraz takiego nie ma w ogóle.
Renata Gabryś – radna – Kielka miesięcy temu prosiłam, aby na Osiedlu
Ustronie były słupy ogłoszeniowe. Kiedy zostanie to wykonane?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – Systemem gospodarczym postaramy się wykonać to
w miesiącu maju.
Renata Gabryś – radna – Po wichurach nazwy ulic uległy zniszczeniu. Proszę,
by je naprawić.
Jarosław Jurowski – radny – Są nieczynne hydranty, powyrywane zawory.
Proszę, by doprowadzić to do porządku.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – To ważna wiadomości i przykra.
Podejmę działania, by takie sytuacje nie miały miejsca.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął
i przystąpił do realizacji ostatniego punktu porządku obrad sesji.
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Adn. pkt. 14. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz
podziękował obecnym za udział i zamknął VIII sesję Rady V kadencji
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam ósmą sesję Rady Miejskiej
w Opocznie”.
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 11.40
Protokołowały:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

Marta Gonsiewska
Bogumiła Kędziora
Sekretarz obrad
Jarosław Jurowski
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