PROTOKÓŁ Nr XII/15
z dnia 28 sierpnia 2015r.
Ad. pkt. 1
Otwarcie obrad.
Dwunastą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 28 sierpnia 2015r.
otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Wołąkiewicz wypowiadając
formułę: „ Otwieram dwunastą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”.
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Na sali jest 20 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne
uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęło zarządzenie
zastępcze od Wojewody Łódzkiego stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego
Pana Tomasza Rurarza. Pyta czy Pan Tomasz Rurarz może brać udział
w głosowaniach Rady?
Zarządzenie stanowi załącznik nr 5a do protokołu.
Ziębicki Sylwester – prawnik – pismo Wojewody Łódzkiego wpłynęło do
Urzędu Miejskiego 7 sierpnia 2015r. Zarządzenie zastępcze może być
zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w terminie 30
dni od dnia jego doręczenia. Udział radnego w pracach Rady jest legalny.
Ad. pkt. 2
Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radnego
Mieczysława Wojciechowskiego, który wyraził zgodę.
Rada Miejska głosami: za – 19 , przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała
radnego Mieczysława Wojciechowskiego na sekretarza obrad XII sesji
Rady Miejskiej.
Ad. pkt. 3.
Ślubowanie radnej.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Leszek Raczyński
poinformował, że 2 sierpnia 2015r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady
Miejskiej w Opocznie. Pani Elżbieta Dorocińska wybrana została radną Rady
Miejskiej w Opocznie. Odczytał zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej, a
Pani Elżbieta Dorocińska złożyła ślubowanie.
Zaświadczenie i tekst ślubowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad. pkt. 4
Przedłożenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został
doręczony wraz z zaproszeniem na sesję. Proponowany porządek obrad stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku
obrad sesji.
Łączek Eugeniusz – radny – skład Rady Miejskiej został uzupełniony
i wnioskuje o uzupełnienie składów komisji.
Kądziela Rafał – Burmistrz – wnioskuje o wycofanie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek
radnego Eugeniusza Łączka o uzupełnienie składów osobowych komisji.
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek
Burmistrza o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Opoczno.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad.
Wybór sekretarza obrad.
Ślubowanie radnej.
Przedłożenie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołów z obrad X i XI sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2015/16.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015r.
9. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2015r.
z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
11.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2015r.
12.Przystąpienie Gminy Opoczno do realizacji inwestycji pn.”Kompleksowa
modernizacja targowiska wraz z opracowaniem dokumentacji
technicznej – dyskusja”.
13.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2015 – 2029.
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b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego.
c) zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25
czerwca 2015r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kraśnicy.
d) zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25
czerwca 2015r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kruszewcu.
e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo oświadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020”.
g) określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad
chorym w domu.
h) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Opoczno na lata 2015 – 2019”.
i) uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do
kąpieli w Opocznie.
j) powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno
dotyczącego odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach
i placach gminnych.
k) przyjęcia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na
lata 2014 – 2020”.
l) utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu
Powiatowym w Opocznie w związku z wyborami do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
ł) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
m) przyjęcia rezygnacji Radnego Krzysztofa Grabskiego z funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie.
n) rozpatrzenia skarg z 22.06.2015r. i 28.07.2015r.
14 Apel w sprawie odrzucenia niekorzystnych dla gmin zapisów projektu
ustawy prawo wodne.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
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Ad. pkt. 5
Przyjęcie Protokołów z obrad X i XI sesji Rady Miejskiej
w Opocznie.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokoły były wyłożone
w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym statutem gminy, również
dzisiaj są dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem sesji.
Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest
za przyjęciem protokołu z obrad X sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
25 czerwca 2015r. w wersji przedłożonej.
Rada głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z obrad X sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
25 czerwca 2015r.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest
za przyjęciem protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
10 sierpnia 2015r. w wersji przedłożonej.
Rada głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z obrad XI sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 sierpnia
2015r.
Ad. pkt. 6 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Kądziela Rafał Burmistrz – przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wołkiewicz Wiesław – radny – przebudowa drogi gminnej – ul. Mostowa, jaka
masa została położona? Ile kosztuje 1m2 gruntu w mieście?
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – nawierzchnia ul. Mostowej jest
wykonana z kostki brukowej.
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. R i GG – w mieście 1m2 gruntu kosztuje
około 90 – 100zł.
Kądziela Rafał Burmistrz – rozmawiałem z Panem Dębcem właścicielem działki
przy ul. 17 – go Stycznia za Muzeum na temat wykupu tej działki. Pan Dębiec
nie chce sprzedać tej działki za cenę jaką proponuje gmina, a mianowicie 150zł
za m2, lub zamianę na inny grunt. Właściciel poinformował, że chce za działkę
380tys zł i cena jest ostateczna. Boję się, że na tej działce może powstać sklep
wielko-powierzchniowy, a jest to teren historyczny i powinien być
zagospodarowany prawidłowo. Można tam umiejscowić parking, który
nawiązywał by do architektury historycznej.
Wolowska Anna – radna – na jakim etapie jest realizacja zadłużenia ZZS Nr 1
wobec ZUS i czy osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje?
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Ziębicki Sylwester – prawnik – gmina złożyła doniesienie do Prokuratury
o niegospodarność i przekroczenie uprawnień przez byłego dyrektora placówki.
Wolowska Anna – radna – radni powinni wiedzieć kto bierze udział
w konkursie i kto zostaje wybrany na dane stanowisko.
Ziębicki Sylwester – prawnik – na stronie BIP Urzędu Miejskiego
są zamieszczane wszystkie informacje, można się zapoznać.
Ad. pkt. 7. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2015/16.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady pozytywnie
oceniły przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty - przedstawił informację na temat
przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Naczelnik poinformował, że wszystkie placówki są przygotowane do nowego
roku szkolnego. W okresie wakacyjnym w placówkach oświatowych trwały
prace remontowe. Dyrektorki SP w Januszewicach, ZSS Nr 1 i ZSS Nr 2 prace
remontowe w swoich placówkach wykonały głównie dzięki sponsorom. Dowóz
dzieci będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach.
Figura Jadwiga – radna – w Dzielnej brakuje 80tyś zł do zamknięcia budżetu,
a łącznie w szkołach brakuje 200 tyś zł.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – w Przedszkolu w Dzielnej zabrakło
73 tyś zł do zamknięcia budżetu. Budżet był przygotowywany w ubiegłym roku,
gdy w placówce było 18 dzieci. Obliczono, że będzie potrzebne 113 tyś zł, ale od
stycznia liczba dzieci wzrastała i w marcu było 26 dzieci. To spowodowało
wzrost kosztów i jeszcze w tym czasie dotacja na jedno dziecko wzrosła
o 100 zł.
Kądziela Rafał – Burmistrz – pyta kogo naczelnik wskazałby odpowiedzialnego
za zaniedbania?
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – trudno wskazać kto zawinił.
Przygotowując budżet należało się zastanowić i uwzględnić więcej dzieci bo co
miesiąc wchodzą nowe roczniki. Do przedszkoli dzieci przychodzą przez cały rok
i również z innych gmin. Należy się zastanowić czy była słuszna decyzja
poprzedniego Burmistrza, że przedszkole działające przy szkole podstawowej
prowadzonej przez stowarzyszenie jest przedszkolem publicznym.
Szczepaniak Alicja – radna – w Dzielnej jest stowarzyszenie i dzisiaj dowiaduję
się, że przedszkole jest publiczne. Na jakiej zasadzie powołano placówkę jako
publiczną?
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – była to decyzja poprzedniego
Burmistrza, w której zezwolił na założenie Stowarzyszenia ”W trosce o dzieci”
na rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej i nazwy dla przedszkola jako publiczne.
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Kacprzak Andrzej – z –ca Burmistrza – dyrektorzy palcówek powinni
przewidywać pewne sytuacje planując budżet.
Figura Jadwiga – radna – należy przyjrzeć się wszystkim przedszkolom
w gminie.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty - od września wzrosną środki finansowe
jakie musimy przeznaczyć dla przedszkoli prywatnych.
Ad. pkt. 8 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015r.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady sprawozdanie
przyjęły do wiadomości.
Krzysztofik Ewa – kier. Zesp. ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Plan finansowy na 2015 rok po zmianach to kwota – 565.325,00zł.
Realizacja finansowa za I półrocze 2015r. to kwota – 272.706,86zł.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2015 przewiduje realizację sześciu podstawowych zadań:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
- wspomaganie działalności stowarzyszeń, instytucji, organizacji i osób
fizycznych działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów
Alkoholowych w Opocznie.
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze
2015r. realizowane były następujące zadania:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
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- udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
Plan finansowy na rok 2015 to kwota – 10.000,00zł,
Realizacja finansowa za I półrocze 2015r. to kwota – 3.849,95zł.
Figura Jadwiga – radna – prawdopodobnie pojawiły się nowe dopalacze, pyta
czy to prawda?
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej – na naszym terenie nie ma
dużego zagrożenia dopalaczami, trzeba tylko szybko reagować gdy się pojawią.
Kacprzak Andrzej – z –ca Burmistrza – Komisja Oświaty na swe posiedzenie
może poprosić Komendanta Policji i podyskutować na temat dopalaczy.
Łączek Eugeniusz – radny – prewencja jest potrzebna i na posiedzenie komisji
w październiku poprosimy Komendanta Policji.
Ad. pkt. 9 Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – przedstawił informację na temat
funkcjonowania świetlic wiejskich.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Poinformował, że na terenie gminy działa 18 świetlic wiejskich, których
głównym założeniem jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej
i sportowej. Świetlice są placówkami wychowania pozaszkolnego, które
wzbogacają proces edukacji młodego pokolenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady informację
przyjęły do wiadomości.
Łączek Eugeniusz – radny – Komisja Oświaty miała wyjazdowe posiedzenie i
radni stwierdzili, że świetlice powinny szczególnie pracować w okresie jesienno
– zimowym bo takie jest zapotrzebowanie.
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – koszty funkcjonowania świetlic to kwota 260 tyś
zł za pierwsze półrocze. Proponujemy, aby świetlice szczególnie działały w
okresie letnim w czasie prac polowych, w czasie ferii. Rozmawiamy z sołtysami,
aby z funduszu sołeckiego przekazali środki finansowe na ogrzewanie świetlic.
Należy przeanalizować funkcjonowanie świetlic na terenie gminy. Budynki już
wymagają remontów. Proponujemy, aby do świetlic dojeżdżali instruktorzy z
MDK i pracowali z dziećmi. W Sitowej stan budynku świetlicy jest zły i czekamy
na opinię nadzoru budowlanego.
Kądziela Rafał – Burmistrz – należy zdiagnozować, czy świetlica jest potrzebna
w danej miejscowości.
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Turek Wiesław – radny – Świetlice są dla danego środowiska i należy przekazać
je dla Stowarzyszeń. Administracja przez gminę nie sprawdziła się.
Wołkiewicz Wiesław – radny – czy budynek świetlicy w Kraśnicy już wymaga
remontu? W Woli Załężnej powinna powstać świetlica bo społeczność
współpracuje ze Stowarzyszeniami i potrzebne jest pomieszczenie.
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – projektant nie zaplanował w budynku świetlicy
w Kraśnicy odpływu z rynny i woda płynie w fundamenty. Najlepiej jak świetlice
będą oddane dla lokalnej społeczności.
Kądziela Rafał – Burmistrz – jaki jest koszt utrzymania świetlicy w Kraśnicy?
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – bieżący koszt utrzymania świetlicy w Kraśnicy to
kwota – 31 tyś zł – za I półrocze. W Sławnie świetlice są przekazane lokalnej
społeczności. Co do utrzymania świetlic to np. w Karwicach jest duży budynek,
w którym mogłyby działać mieszkańcy z trzech miejscowości przy wspólnym
partycypowaniu w kosztach. Potrzebna jest tylko dobra wola mieszkańców.
Kądziela Rafał – Burmistrz – w Końskich są 2 świetlice i nie mają MDK.
Turek Wiesław – radny – należy zaproponować, aby np. w ciągu 2 lat świetlice
przekazać lokalnej społeczności, mieszkańcy sami zadecydują jak
zagospodarować budynki.
Pacan Andrzej – radny – fundusz sołecki nie jest duży i trudno byłoby utrzymać
świetlice z tych środków. Jest to zadanie własne gminy i to co proponuje dyr.
MDK nie do końca jest dobre.
Kądziela Rafał – Burmistrz – w świetlicach powinno się dziać jak najwięcej,
należy pomagać mieszkańcom, ale musi być również lokalna inicjatywa.
Dorocińska Elżbieta – radna - każde środowisko jest inne i trudno wypracować
schemat, który można zastosować w każdej miejscowości. Każde środowisko
powinno mieć pomieszczenie, aby mieszkańcy mogli się spotkać. Wieś się
zmienia, są kobiety, które chciałyby współpracować z instruktorami MDK.
Fundusz sołecki nie utrzyma świetlic.
Kądziela Rafał – Burmistrz – fundusz sołecki powinien partycypować
w utrzymaniu świetlic wiejskich.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – poinformował o nowej koncepcji
budowy świetlicy o wartości 300 tyś zł. Sala świetlicowa byłaby o powierzchni
85m 2 , byłby to typowy projekt z pomieszczeniem na kotłownię, z zapleczem
kuchennym, sanitariaty. Jest również możliwość pozyskania środków z PROW.
Ziębicki Sylwester – prawnik – musimy pracować zgodnie z ustawą
o samorządzie gminy.
Turek Wiesław – radny – proponuję, aby świetlice i środki na nie przekazać dla
lokalnej społeczności. W okolicach ulicy Janasa i Zjazdowej można zlokalizować
świetlicę dla młodzieży.
Wołąkiewicz Grzegorz – Przew. Rady Miejskiej – należy przedstawić informację
ile kosztuje utrzymanie świetlic, ile środków przeznacza się np. na ogrzewanie,
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na elektryczność. Społeczność lokalna powinna mieć swobodę w działaniu.
Środowiska nie należy konfliktować.
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – zestawienie kosztów świetlic za I półrocze
2015r. przekazałem na posiedzenie Komisji Oświaty w lipcu 2015r.
Wrzosek Teresa – sołtys z Wólki Karwickiej – fundusz sołecki nie jest z gumy,
jak słyszymy to wszystko mamy zrobić z funduszu sołeckiego, a nie mamy
nawet drogi.
Ad. pkt. 10 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2015r.
z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Opoczno za I półrocze 2915r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
W uchwalonym budżecie gminy na 2015 rok planowane dochody, wydatki
i planowany deficyt budżetu wynosiły:
- dochody – 95.425.406,91zł,
- wydatki – 92.753.544,74zł,
- nadwyżka – 2.671.862,17zł,
Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
Przewodniczący Rady miejskiej poinformował, że komisje Rady sprawozdanie
przyjęły do wiadomości.
Ad. pkt. 11. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2015r.
Jurowski Jarosław – Przewod. Komisji Rewizyjnej – przedstawił sprawozdanie
z prac Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. pkt. 12 Przystąpienie Gminy Opoczno do realizacji inwestycji
pn.”Kompleksowa modernizacja targowiska wraz z
opracowaniem dokumentacji technicznej – dyskusja”.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radni otrzymali informację,
która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Poinformował również, że komisje Rady informację przyjęły do wiadomości.
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – poinformowała, że w budżecie gminy jest
zaplanowana kwota 40tyś zł na wykonanie dokumentacji technicznej
targowiska i 35 tyś zł na projekt remontu hali targowej, gdyż takie są zalecenia
nadzoru budowlanego. W zakresie kompleksowej modernizacji targowiska
kupcy mieli się zobowiązać do wybudowania pawilonów handlowych na własny
koszt. Do podpisania umowy między kupcami a gmina zadeklarowało się 60%
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kupców, 23% nie podjęło decyzji, 17% kupców nie wyraziło zgody na takie
warunki.
Grzesiński Robert – radny – należy przygotować projekt techniczny
targowiska, co jest niezbędne o ubieganie się o środki finansowe z zewnątrz.
Radni powinni dać sygnał, że targowisko powinno być zmodernizowane. Dobrze
przygotowany bazar będzie świadczył o mieście.
Figura Jadwiga – radna – stan techniczny bazarku jest bardzo zły i należy
przeprowadzić modernizację.
Turek Wiesław – radny – jakie będą skutki finansowe przy przebudowie
bazarku?
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – koszt pawilonu to kwota 10 - 45 tyś zł.
Koszt całego zadania to kwota 3 mln zł. Zadania gminy to budowa nawierzchni
z kostki brukowej, zadaszenie ciągów komunikacyjnych, budowa kanalizacji
deszczowej i przyłączy energetycznych. W nowej perspektywie finansowej
prawdopodobnie nie będzie możliwości pozyskania środków finansowych
z Unii, chyba, że z PROW. Modernizacja będzie prawdopodobnie wykonana
ze środków własnych gminy.
Grzesiński Robert – radny – mam dokumenty, że 60% kupców sprzedaje
produkty rolne i możemy skorzystać ze wsparcia z funduszy PROW.
Wsparcie takie obejmuje budowę i modernizacje targowiska.
Kądziela Rafał – Burmistrz – jeśli jest możliwość skorzystania ze środków
z zewnątrz to należy korzystać. Rozmawiałem z właścicielem gruntu przy
ul. Dworcowej, gdzie ma powstać budynek wielko powierzchniowy.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – zgłosiła się osoba, która planuje
budowę w Opocznie sklepu wielko powierzchniowego – KAUFLAND. Planują
partycypować w kosztach przebudowy ul. Dworcowej.
Turek Wiesław – radny – gminy obecnie nie stać na przebudowę targowiska bo
taki zastaliśmy budżet. Należy się wstrzymać z modernizacją targowiska do
czasu jak będą pieniądze z zewnątrz. Za środki przeznaczone na remont hali
targowej można wybudować nową halę, ten budynek nie nadaje się do
remontu.
Figura Jadwiga – radna – służby Urzędu Miejskiego powinny pozyskiwać środki
finansowe z zewnątrz.
Jarzębowska Magdalena – insp. Wydz. Fun. Europ. – w roku 2012 tylko raz
pojawiła się możliwość pozyskania środków z PROW. Wpisanie modernizacji
targowiska z RPO jest niemożliwe.
Kądziela Rafał – Burmistrz – pyta Panią Skarbnik ile gmina musi zwrócić
środków finansowych?
Bąk Barbara – Skarbnik – Gmina Opoczno będzie musiała zwrócić około 6.5mln
zł: największy zwrot dotyczy różnicy kwoty korekty finansowej w związku z
nieprawidłowościami podczas realizacji projektu „Budowa zakładu
Unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją
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składowiska”, które dofinansowane było kwotą 24.465.513,60zł. Zobowiązanie
wobec Zarządu Województwa Łódzkiego wynosi 1.911.661,56zł.
Gmina będzie musiała również zwrócić około 500.000zł z projektu pod nazwą
„Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie”.
Zaległości Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie wobec ZUS to kwota
około 3mln zł. Sa to zaległe składki z tytułu dodatku stażowego wraz z
odsetkami, których szkoła nie płaciła w ciągu ostatnich 10 lat. Sąd Okręgowy w
Piotrkowie Tryb. postanowił, że szkoła musi zapłacić zaległe składki.
Pacan Andrzej – radny – jeśli w okolicach ul. Dworcowej będzie KAUFLAND to
bazarek nie będzie istniał. Może do modernizacji zgłosić targowisko przy
Al. Sportowej i otrzymamy środki z zewnątrz.
Pani Madej – kupiec z bazarku – już 5 – 6 lat chodzimy z prośbą o modernizację
targowiska i radni nie podejmują decyzji. Nam chodzi o to, aby gmina
przeznaczyła 40 tyś zł na projekt, aby można przebudować pawilony. Teraz
radni straszą nas budową KAUFLANDU.
Kądziela Rafał – Burmistrz – były dyskusje na temat bazarku i robiłem
wszystko, aby zablokować budowę u nas KAUFLANDU.
Grzesiński Rafał – radny – osoby, które pisały wcześniej projekty teraz tez
doradzają, a środki finansowe musimy zwracać.
Figura Jadwiga – radna – prawo się zmienia i stąd te zwroty środków.
Szczepaniak Alicja – radna – byliśmy na targowisku w Tomaszowie Maz.
zobaczyć jak jest zmodernizowane, rozmawialiśmy z naszymi kupcami, ale nie
zgadzali się wcześniej na modernizację.
Rurarz Tomasz – radny – w budżecie jest zabezpieczone 40 tyś zł na projekt
modernizacji targowiska. Są tam miejsca pracy dla wielu rodzin.
Turek Wiesław – radny - przy takiej sytuacji finansowej gminy jaką Rada
zastała, gminy nie stać na realizację tego zadania. Kupców nie należy oszukiwać
i nie pchajmy gminy do zarządu komisarycznego. Radni powinni być
odpowiedzialni za swoje wypowiedzi. Proponuje aby urealnić projekt budowy
i realizować etapami.
Kądziela Rafał – Burmistrz – myślę, że radni podejdą realnie do tematu
i powiedzą mi, że nie chcą budowy na swoim terenie np. drogi czy chodnika,
a pieniądze należy przekazać na modernizację bazarku.
Prosi radnych o odpowiedzialność.
Grzesiński Rafał – radny – w budżecie mamy zabezpieczone 40 tyś zł na projekt
modernizacji bazarku.
Kmiecik Roman – kupiec z bazarku – były ustalenia, że w pierwszej kolejności
będzie wykonany projekt techniczny. Na bazarku pracuje ponad 200 osób i
każdy utrzymuje rodzinę.
Jurowski Jarosław – radny – modernizację można wykonać etapami.
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Turek Wiesław – radny – nie pchajmy gminy do zarządu komisarycznego. Kupcy
znów są oszukiwani. Zobowiązania gminy przekraczają 3-krotnie budżet. Kupcy
powinni się spotkać z Burmistrzem i porozmawiać.
Cabaj Józef – kupiec z bazarku – jeśli będzie projekt techniczny to kupcy będę
wiedzieć gdzie postawić pawilon. Nie należy nas straszyć budową KAUFLANDU.
Czy chcecie zlikwidować bazarek. Na świetlice to są pieniądze.
Kądziela Rafał – Burmistrz – argumenty Pana Turka i Pana Cabaja są bardzo
ważne, ale kupce przez wiele lat byli oszukiwani. Jestem za tym, aby przystąpić
do projektu technicznego.
Turek Wiesław – radny – niech kupcy spotkają się z Burmistrzem i nacz.
Snopczyńskim i realnie przeanalizują i urealnią projekt techniczny.
Figura Jadwiga – radna – był projekt techniczny bazarku ale nie było zgody
osób zainteresowanych.
Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.
Rada Miejska głosami za – 16, przeciw – 1, wstrz. 0, wniosek
Przewodniczącego Rady Miejskiej przyjęła.
Kądziela Rafał – Burmistrz – przyjąłem do wiadomości, aby spotkać się
z kupcami w sprawie urealnienia projektu technicznego modernizacji bazarku.
Ad. pkt. 13

Podjęcie uchwał w sprawach.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 20152029.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015-2029./
W 2015 r. została zmniejszona nadwyżka finansowa. Nastąpiły zmiany w
przedsięwzięciach „Przebudowa skrzyżowania-rondo” Do końca września jest
nabór wniosków do tego przedsięwzięcia. Urząd Wojewódzki zaproponował
150 tys. złotych.
Rada Miejska głosami : za – 13, przeciw – 0, wstrz. – 2 podjęła uchwałę Nr
XII/94/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opoczno na lata 2015-2029.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie:
udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego. Pomoc ta ma
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polegać na dofinansowaniu zakupu sprzętu medycznego. Wszystkie gminy
w powiecie opoczyńskim biorą udział w tym projekcie.
Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę
nr XII / 95/2015 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu
Opoczyńskiego
Zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25
czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kraśnicy.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL - Przedstawiła projekt uchwały w sprawie:
Zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kraśnicy.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr
XII/96/2015 w sprawie zmiany uchwały nr X/79/2015 Rady Miejskiej w
Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kruszewcu.
Edyta Krzysztofik-kierownik ZSSiOL - Przedstawiła projekt uchwały w sprawie:
Zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kruszewcu.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr XII
/ 97/2015 w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2015 Rady Miejskiej w
Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Zmiany w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Barbara Bak-Skarbnik Gminy- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie Gminy Opoczno na rok 2015. Zmiany nastąpiły w środkach
rezerwowych w oświacie.
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Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr XII
/98/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie - Przedstawiła projekt uchwały w
sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr
XII/99/2015
w
sprawie
podwyższenia
kryterium
dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
oświadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na
lata 2014-2020”.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Określenie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorymi
w domu.
Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie - Przedstawiła projekt uchwały w
sprawie: określenie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad
chorymi w domu.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
nr XII/100/2015 w sprawie określenie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze
świadczone nad chorymi w domu.
Uchwała stanowi załącznik nr 21do protokołu.
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Przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Opoczno na lata 2015-2019.”
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Opoczno na lata 2015-2019.”
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
nr XII /101/2015w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Opoczno na lata 20152019.”
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w
Opocznie.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do
kąpieli w Opocznie.
Andrzej Kacprzak- zastępca Burmistrza- Zwrócił się z prośbą o poprawkę.
Regulamin by obowiązywał od 1 czerwca do 15 września
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr
XII/102/2015 w sprawie uchwalenie regulaminu korzystania z miejsca
wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie .
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego
odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach gminnych.
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno
dotyczącego odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i placach
gminnych.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr XII
/103/2015 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy
Opoczno dotyczącego odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach i
placach gminnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
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Przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opoczno na lata 20142020”.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI - przedstawił projekt uchwały w sprawie:
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opoczno na lata 20142020”.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
XII/104/2015 w sprawie przyjęcie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy
Opoczno na lata 2014-2020”.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu Powiatowym w
Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015
r.
Łuczkowski Tomasz – Sekretarz - przedstawił projekt uchwały w sprawie:
utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu Powiatowym w
Opocznie w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
nrXII / 105/2015w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 26
w Szpitalu Powiatowym w Opocznie w związku z wyborami do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 25 października 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr26 do protokołu.
Powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Justyna Małachowska-prawnik UM- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie
powołania członków komisji ds. powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników. Każda osoba do komisji musi być oddzielnie
przegłosowana. Przedstawiła listę kandydatów wśród radnych do komisji.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła kandydaturę
Krzysztofa Grabskiego do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników.
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Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła kandydaturę
Eugeniusza Łączka do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła kandydaturę
Ireny Przyborek do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła kandydaturę
Zbigniewa Sobczyka do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła kandydaturę
Alicji Szczepaniak do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła kandydaturę
Anny Wolowskiej do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Justyna Małachowska-prawnik UM- Należy przegłosować kandydaturę Pani
prezes Elżbiety Madej.
Ziębicki Sylwester prawnik UM- nie głosujemy kandydatury p. Madej.
Rada Miejska głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 2 przyjęła kandydaturę
Tomasza Kopery do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr
XII/106/2015 w sprawie powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Przyjęcia rezygnacji Radnego
Krzysztofa
Grabskiego z
funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie.
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia
rezygnacji
Pana
Krzysztofa
Grabskiego
z
funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i
Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
nr XII/107/2015 w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Krzysztofa
Grabskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
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Uzupełnienia składów Komisji.
Grzegorz Wołąkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej-Zwracam się do p.
Elżbiety Dobrocińskiej do jakiej Komisji się Pani zgłasza?
Elżbieta Dobrocińska-radna- Zgłaszam się do Komisji Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej.
Anna Wolowska -radna- Ja w woli wyjaśnienia, radna Dobrocińska może sobie
wybrać Komisję w której chce zasiadać, ale została wybrana w drodze wyborów
uzupełniających, powinna być w tych komisjach co Pan Zdzisław
Wojciechowski. Powinna być w Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Irena Przyborek-radna -Zmieniam Komisję z Komunalnej na Budżetową.
Grzegorz Wołąkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej- Nie ma w porządku
obrad zmiany Komisji przez Panią Irenę Przyborek.
Ziębicki Sylwester -prawnik UM- Trzeba uszanować wolę radnej.
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
nr XII/108/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/11/14 Rady miejskiej w
Opocznie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych
komisji stałych Rady miejskiej w Opocznie. / Kom. Rolnictwa P. Dorocińska/
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 1, wstrz. – 2 podjęła uchwałę
nr XII/109/2015w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w
Opocznie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych
komisji stałych Rady miejskiej w Opocznie. / Kom. Komunalna P. Dorocińska/
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Grzegorz Wołąkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej- Przystępujemy do
uchwały w sprawie rezygnacji z prac w Komisji Komunalnej.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
XII/110/2015 w sprawie: zmiany składów osobowych komisji stałych Rady
Miejskiej w Opocznie. / radna Przyborek z Kom. Komunalnej/
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
nr XII/111/2015 w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady
Miejskiej w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Rozpatrzenia skarg z 22.06.2015 r. i 28.07.2015 r.
Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- Przedstawił skargi Pani Marii Surmy
z 22.06.2015 r. i 28.07.2015 r.
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Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę nr
XII/112/2015 w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Marii Surmy z 22.06.2015 r.
i 28.07.2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Ad. pkt. 14
Apelu w sprawie odrzucenia niekorzystnych dla gmin zapisów projektu
ustawy prawo wodne.
Stanisława Bednarczyk-naczelnik Wydziału RiGG- Przedstawiła apel w sprawie
odrzucenia niekorzystnych dla gmin zapisów projektu ustawy prawo
wodne./Załącznik nr 34 do protokołu/.
Wiesław Turek-radny- To temat bardzo nośny. Mała retencja gruntów wpływa
na ekologie. Nie wiem czy warto przyłączyć się do apelu, czy poszukać własnych
rozwiązań. Budowa tych rowów melioracyjnych spowoduje zmniejszenie suszy.
Andrzej Pacan-radny- Na komisjach podkreślałem, że zadania gminy są dużym
obciążeniem. Tworzenie spółek wodnych niczego nie daje. Apel ten powinien
buc inaczej sformułowany.
Grzegorz Wołąkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej- Prostowanie takiego
stanu kłóci się z zapotrzebowaniem społecznym. Oni przychodzą z tym
problemem do Burmistrza, nie wiedzą, że to zadanie należy do Skarbu Państwa.
Myślę, że powinna się tym zająć Komisja resortowa. W mojej ocenie był bym
ostrożny w przypadku tego apelu.
Rafał Kądziela-Burmistrz Opoczna- Poproszę o wykład prawny w tej sprawie.
Ziębicki Sylwester -prawnik UM- Jedyną formą jest zasiedzenie tych rowów
melioracyjnych. Około 5 tys. złotych kosztują mapy geodezyjne.
Elżbieta Dorocińska- radna- Realizacja na niedużej powierzchni są wliczone w
działki i wtedy rów ma oddzielną działkę istniejącą w ewidencji gruntów gminy.
W moim odczuciu powinien o ten stan rzeczy dbać gmina.
Jadwiga Figura-radna- Przekazałam temat do rozpatrzenia dotyczący rzek za
Ceramiką Paradyż. Rzeka jest zamulona, zanieczyszczona, skąd wziąć na to
pieniądze?
Grzegorz Wołąkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej- Komisja Rolnictwa
jakie ma stanowisko?
Irena Przyborek-radna- My nie podjęliśmy decyzji. Komisja przyjęła do
wiadomości ten apel.
Wiesław Turek-radny- Na następnej sesji wrócimy do tematu.
Ziębicki Sylwester -prawnik UM- Musimy zagłosować.
Grzegorz Wołąkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej- Zaproponował powrót
do tematu w innym terminie.
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Rada Miejska głosami: za – 0, przeciw – 4, wstrz. – 5- nie podjęła apelu w
sprawie odrzucenia niekorzystnych dla gmin zapisów projektu ustawy prawo
wodne.
Ad. pkt. 15
Zapytania i wolne wnioski
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Zwróciła się z prośbą o przegłosowanie kwestii
dofinansowania na realizację zadań drogowych.
Andrzej Snopczyński- naczelnik WTI- Zamierzamy złożyć dwa projekty związane
z budową dróg gminnych. Drogi w pobliżu stacji Opoczno-Południe czyli ulice
Piotrkowska, Staszica, Krasickiego. Wartość kosztorysu RPO do 85%.
Spodziewamy się 80%-3 miliony środków własnych, 1 milion do pozyskania.
Mamy możliwość pozyskania tych środków do 2020 roku.
II Projekt
Andrzej Snopczyński- naczelnik WTI- Dotyczy powiązania z siecią TIT dotycząca
ulic Granicznej, Partyzantów do strony ulicy Limanowskiego, Cicha oraz budowa
łącznika ulicy Spacerowej o wartości 9.900.000 zł środków własnych i 8
milionów zł dofinansowania.
Andrzej Kacprzak- zastępca Burmistrza Opoczna- Składaliśmy wnioski o
dofinansowanie, byliśmy na rozmowach z w Urzędzie Marszałkowskim możemy
zdobyć 12 milionów złotych.
Rafał Kądziela-Burmistrz Opoczna- Do tych zadań należy przystąpić.
Grzegorz Wołąkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej- Jakie jest
zapotrzebowanie ? Opinia Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia środków do
wykonania studium.
Barbara Bąk-Skarbnik Gminy- Było to zgłaszane, ale za późno by uwzględnić to
w budżecie gminy. Potrzebna jest akceptacja Rady.
Grzegorz Wołąkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej- Niech ktoś złoży
wniosek do Rady Miejskiej.
Andrzej Snopczyński- naczelnik WTI- Chodzi o wyrażenie zgody na przydział
pieniędzy wynikających z oszczędności przy budowie nowego Cmentarza
Komunalnego.
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie
zaopiniowała dofinansowanie na realizację zadań drogowych.
Andrzej Pacan-radny- Chciałem się upomnieć o tereny wiejskie.
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Robert Grzesiński-radny- Chciałbym poruszyć temat wspólnot mieszkaniowych
przy ul. Partyzantów, chodzi mi o chodnik by dzieci mogły bezpiecznie chodzić
do przedszkola.
Rafał Kądziela-Burmistrz Opoczna- Mamy tutaj do czynienia z szantażem. Czy
wspólnota może postawić barykady, czy ma prawo?
Ziębicki Sylwester -prawnik UM- Nie znam sytuacji, więc nie odpowiem.
Stanisława Bednarczyk-naczelnik Wydziału RiGG- Jest to teren wspólnoty.
Jarosław Jurowski- radny- Mieszkańcy pytają co dalej z odlewnią. Prośba do
Przewodniczącego o dodatkowe mikrofony na sesję.
Rafał Kądziela-Burmistrz Opoczna- 2 m-ce temu zapytałem o kwestie
przeniesienia produkcji, na razie się nie przeprowadzają nie podali terminu.
Wiesław Turek-radny- Jeśli chodzi o materiały elektroniczne na sesję uważam,
że trzeba dokonać takich zmian. Tablety, laptopy to nasza przyszłość.
Rafał Kądziela-Burmistrz Opoczna- Ja od pewnego czasu zabiegam o lepszą
akustykę.
Zdzisław Miękus- p.o. dyrektora MDK- Będziemy myśleć o modernizacji MDK,
od 30 listopada Br. przejmujemy kawiarenkę.
Mieczysław Wojciechowski-radny- Chodzi mi o modernizację wiaduktów
kolejowych w Libiszowie Kolonii. Ile mamy wiaduktów kolejowych w gminie
Opoczno?
Andrzej Snopczyński- naczelnik WTI- Co do wiaduktu w Libiszowie Kolonii to
będzie przygotowywany projekt do realizacji.
Ad. pkt. 15.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz
podziękował obecnym za udział i zamknął XII sesję Rady V kadencji
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwunastą sesję Rady Miejskiej
w Opocznie”.
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 16.40
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 30 września 2015r.
Protokołowali:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

Marta Gonsiewska
Andrzej Monik
Sekretarz obrad
Mieczysław Wojciechowski
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Godzina rozpoczęcia Sesji godz. 9.00 godzina zamknięcia 16.38

Protokołowali:
Marta Gonsiewska
Andrzej Monik
Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wołąkiewicz
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