PROTOKÓŁ Nr XIII/15
z dnia 5 października 2015r.
Ad. pkt. 1
Otwarcie obrad.
Trzynastą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 5 października 2015r.
otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Wołąkiewicz wypowiadając
formułę: „ Otwieram trzynastą 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.
Ad. pkt. 2
Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radną Irenę
Przyborek, która wyraziła zgodę.
Rada Miejska głosami: za – 20 , przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała radną
Irenę Przyborek na sekretarza obrad XIII sesji Rady Miejskiej.
Ad. pkt. 3
Przedłożenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został
doręczony wraz z zaproszeniem na sesję. Proponowany porządek obrad stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku
obrad sesji.
Kądziela Rafał – Burmistrz – wnioskuje o wycofanie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie
zadania własnego Gminy Opoczno, dotyczącego wykonania przyłączy
kanalizacji sanitarnej do szkół i świetlic wiejskich.
Kądziela Rafał – Burmistrz – wnioskuje, aby do porządku obrad wprowadzić
projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2015 rok.
Kądziela Rafał – Burmistrz – wnioskuje, aby nie czytać sprawozdania
Burmistrza tylko w tym punkcie Pan Dukat Patryk przedstawi projekt budowy
skateparku z przeszkodami w Opocznie.
Figura Jadwiga – radna – wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady
Miejskiej w Opocznie.
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Grzesiński Robert – radny – wnioskuje, aby przed pkt. e) udzielić głosu Pani
Dyrektor Szkoły Muzycznej w Opocznie.
Pacan Andrzej – radny – sprawozdanie Burmistrza powinno być odczytane.
Turek Wiesław – radny – w pkt. 11 mieliśmy podjąć uchwałę, a nie dyskusja.
Łączek Eugeniusz – radny – należy pozostawić dyskusję, a Rada może podjąć
uchwałę na następnej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek
Burmistrza o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
powierzenia
Przedsiębiorstwu
Gospodarki
Komunalnej
spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie zadania własnego
Gminy Opoczno, dotyczącego wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej
do szkół i świetlic wiejskich.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek
Burmistrza, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2015 rok.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 3, przyjęła wniosek
radnej Jadwigi Figura, aby do porządku obrad wprowadzić projekt
uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej
w Opocznie.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek
Burmistrza, aby w pkt. 5 – sprawozdanie Burmistrza Pan Dukat Patryk
przedstawił projekt budowy skateparku z przeszkodami w Opocznie.
Turek Wiesław – radny – jeśli dzisiaj Rada podejmie uchwałę o przystąpieniu
do Stowarzyszenia to w połowie grudnia jest nabór wniosków w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi. Jeśli dzisiaj nie podejmiemy uchwały to stracimy
możliwość pozyskania środków w 2016 roku.
Łączek Eugeniusz – radny – wnioskuje dyskusję na temat przystąpienia do
Stowarzyszenia i ewentualnie podjęcie uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 3, przyjęła wniosek
radnego Łączka, aby była
dyskusja na temat przystąpienia do
Stowarzyszenia i ewentualnie podjęcie uchwały.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedłożenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2014/2015
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
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7. Ocena realizacji wypoczynku letniego.
8. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Opoczno.
b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
c) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału
8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanej
położonej w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu
Państwa.
e) Regulaminu wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019.
f) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
i Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2016 – 2019.
g) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia
30.06.2015r.
h) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Zubera z dnia
10.07.2015r.
i) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2015 rok.
j) wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania prawa.
k) wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Samorządów
Regionu Opoczyńskiego.
10. Dyskusja na temat utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Opocznie.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Adn. pkt. 4.
Przyjęcie Protokołu z obrad XII 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 XII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28
sierpnia 2015r. w wersji przedłożonej.
Rada głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z obrad XII sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
28 sierpnia 2015r.
Adn. pkt. 5 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Dukat Patryk – mieszkaniec Opoczna – przedstawił informację na temat
budowy w Opocznie skateplazy z przeszkodami, gdzie młodzi ludzie będą mogli
rozwijać swoje umiejętności sportowe w bezpiecznych warunkach. Młodzież
zebrała 1363 podpisy popierające powstanie w mieście skateplazy. Jest to
miejsce do jazdy na deskorolce, rolkach i BMX. Teren za MDK byłby dobry na
taką inwestycję i byłaby to wizytówka miasta.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Sarwiński Mariusz – mieszkaniec Opoczna – zaprezentował koncepcję
powstania w mieście pump tracka – rowerowego palcu zabaw połączonego ze
skateplazą.
Pan Muraszkiewicz - przedstawiciel Firmy VELOPROJEKT z Białegostoku –
poinformował, że firma realizuje tego typu inwestycje. Koszt takiego obiektu to
około 250 tyś zł.
Przedstawił projekt multimedialny.
Grzesiński Robert – radny – tym tematem powinny się zająć służby Urzędu
Miejskiego i starać się o środki z zewnątrz.
Wacławiak Barbara – radna – w sprawozdaniu Burmistrza jest zapisana
zamiana działki położonej na osiedlu przy ul. Skłodowskiej stanowiąca własność
Gminy, na której obecnie znajduje się parking dla samochodów. Pyta, czy
Burmistrz rozmawiał z mieszkańcami z ul. Skłodowskiej na temat zamiany
działki na działkę za MDK.
Kądziela Rafał – Burmistrz - jesteśmy w fazie koncepcji i jeśli będzie
proponowana zamiana to będę rozmawiał z mieszkańcami osiedla przy
ul. Skłodowskiej. Teren za MDK jest to centralny punkt miasta. Poprzednie
władze pozbyły się terenów miejskich, ale ja nie zrobię nic bez wiedzy
mieszkańców.
Wacławiak Barbara – radna – Burmistrz mówił, że będzie współpracował
z radnymi. Na działce przy ul. Skłodowskiej jest parking dla samochodów
mieszkańców bloków przy ul. Skłodowskiej.
Pan Węglarski – mieszkaniec z ul. Skłodowskiej – samochody stoją pod
blokami i Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe nie mogą podjechać do
bloku. Parking na osiedlu jest bardzo potrzebny.
Wacławiak Barbara – radna – na osiedlu są ulice, chodniki, jest czysto
i mieszkańcy dbają o teren osiedla.
Kądziela Rafał – Burmistrz – nie podejmę decyzji bez wiedzy mieszkańców.
Szukam terenów dla miasta.
Grzesiński Robert – radny – parking na osiedlu Skłodowskiej jest bardzo
potrzebny i popieram Panią Wacławiak i Pana Węglarskiego.
Szczepaniak Alicja – radna – w Opocznie jest problem z parkingami.
Na ul. Wyszyńskiego Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe nie mogą
dojechać do bloków.
Turek Wiesław – radny – ze sprawozdania Burmistrza wynika, że Burmistrz
prowadzi rozmowy z przedstawicielami wspólnoty wsi Sitowa w sprawie
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budowy zalewu na powierzchni gruntów 18,4 ha, które gmina chce nabyć od
wspólnoty w formie darowizny. Wspólnota proponuje sprzedać grunty za
kwotę 230 tyś zł. Burmistrz nie wyraża zgody na powyższy wydatek. Jeżeli
grunty nie będą przekazane to nie będzie realizacji inwestycji przez Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Zalew w Sitowej miałby funkcję
rekreacyjną.
Kądziela Rafał – Burmistrz – budowa zalewu w Sitowej to jest szansa dla
Sitowej i Opoczna. W latach dziewięćdziesiątych mieszkańcy nie chcieli zalewu
i obecnie też nie wykazują inicjatywy.
Turek Wiesław – radny – czy taki obiekt jeśli będzie retencyjny, to może być
wykonany specustawą?
Grzesiński Robert – radny – czy Pani sołtys z Sitowej może nam powiedzieć,
dlaczego mieszkańcy nie dogadali się z Urzędem Miejskim w sprawie budowy
zalewu?
Kądziela Rafał – Burmistrz – wszystko zależy od wspólnoty wsi Sitowa, na
budowę zalewu 85% środków to byłyby środki z zewnątrz.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – można skorzystać ze specustawy, ale
230 tyś zł jakie proponuje wspólnota przeznaczone byłyby na podział
geodezyjny pozostałych gruntów należących do wspólnoty. Środki na realizację
zadania Wojewódzki Zarząd planuje pozyskać w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Gmina
zobowiązana jest do pozyskania gruntów i opracowania Studium Wykonalności.
Wolowska Anna – radna – jaki jest skład osobowy komisji ds. szacowania szkód
w rolnictwie i jaka jest wartość tych szkód.
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
Łódzki Urząd Wojewódzki sugerował, aby w skład komisji ds. szacowania szkód
w rolnictwie wchodzili przedstawiciele Gminy, Izby Rolniczej i ODR.
Z Gminy Opoczno to Pani Marczewska Regina, Gregorczyk Włodzimierz
i Wiktorowicz Robert. Z Izby Rolniczej Pani Elżbieta Dorocińska. Z Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Pan Sałaj.
Rolnik wypełniał wniosek, który opracował Łódzki Urząd Wojewódzki. W naszej
gminie było trzy gospodarstwa rolne, które zgłosiły szkody w rolnictwie.
Kopera Tomasz – radny – należy zablokować budowę sklepu KAUFLAND.
Co do Szkoły Muzycznej to dlaczego bonifikata, a nie przekazanie
nieruchomości za darmo?
Kądziela Rafał – Burmistrz – pojawił się inwestor, który z właścicielem terenu
przy ul. Dworcowej podpisał umowę przedwstępną na budowę KAUFLANDU.
Gmina nie ma możliwości zablokowania tej inwestycji. Jesteśmy przeciwnikami
budowy takich sklepów w centrum miasta.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - planowana
inwestycja będzie położona między ulicami o dużym natężeniu ruchu
i Burmistrz przedstawił inwestorowi warunki wyrażenia zgody na zjazdy z ul.
Ozmowskiej, do wybudowania m.in. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
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Piotrkowskiej, Dworcowej i Kossaka, poszerzenia ul. Dworcowej i Ozmowskiej,
wykonania pasu rozdziału w ul. Piotrkowskiej dla wyjeżdżających z targowiska
Kądziela Rafał – Burmistrz – zaproponowaliśmy, aby firma wybudowała 180
miejsc parkingowych.
Wojciechowski Mieczysław – radny – prosi o informację na temat zamknięcia
przejazdu kolejowego w Kruszewcu.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – planowana
jest likwidacja przejazdu kolejowo – drogowego w Kruszewcu na CMK. Podczas
rozmów z przedstawicielami PKP PLK ustalono, że po likwidacji przejazdu ruch
drogowy przejmie wiadukt na trasie Idzikowice – Libiszów oraz nowo
wybudowana droga równoległa do CMK. Koszty związane z likwidacją przejazdu
i budową drogi od Kruszewca do wiaduktu w Idzikowicach poniesie PKP PLK.
Gmina przekaże działki na budowę drogi. Po wybudowaniu droga zostanie
przekazane gminie. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2019.
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
poinformowała, że wartość szkód powstałych w trzech gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Opoczno oszacowano na kwotę 67 tyś zł. – 200 zł od 1 ha
objętego suszą.
Figura Jadwiga – radna – czy było spotkanie z kupcami z targowiska
miejskiego?
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – na spotkaniu
z udziałem przedstawicieli kupców targowiska miejskiego ustalono wspólne
stanowisko w zakresie opracowania projektu zagospodarowania terenu
targowiska przy ul. Piotrkowskiej. Rozstrzygnięcie przetargowe opracowania
dokumentacji technicznej to kwota 55 tyś zł niezbędna do zabezpieczenia
w 2016 roku. Mieliśmy zabezpieczone 45 tyś zł i musimy dołożyć 10 tyś zł.
Termin wykonania dokumentacji technicznej to 30 czerwca 2016 rok.
Ad. pkt. 6. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny
2014/2015 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
Ziębicki Marek – nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat:
realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2014/2015 oraz
wyniki egzaminów zewnętrznych.
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Poinformował, że wyniki egzaminów zewnętrznych są bardzo dobre i lepsze od
średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Oceny z egzaminów
gimnazjalnych są na poziomie powyżej średniej. Na sprawdzianie klas szóstych
najlepiej wypadli uczniowie SP Nr 1, SP w Januszewicach i Kraśnicy. Bardzo
dobre wyniki mają uczniowie Gimnazjum Nr 1, Nr 3, w Bukowcu Op.
w Ogonowicach. Inne placówki również mają dobre wyniki w nauce. W szkole
Nr 2 są klasy integracyjne i uczniowie romscy, którzy nie zawsze chodzą
systematycznie do szkoły.
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Figura Jadwiga – radna – wśród młodzieży jest problem dopalaczy, narkomanii.
Łączek Eugeniusz – radny – na kolejne posiedzenie Komisji Oświaty poprosimy
Komendanta Policji, aby na ten temat poinformował radnych.
Ad. pkt. 7. Ocena realizacji wypoczynku letniego.
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – przedstawiła informacje na
temat: realizacja wypoczynku letniego – ocena.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach
Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2015 rok Burmistrz ogłosił konkursy ofert na realizację zadań w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Konkursy
przewidywały między innymi organizację wypoczynku letniego z programem
profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży zagrożonych
problemem uzależnień, ubóstwem, niepełnosprawnych, osiągających wysokie
wyniki w nauce i działających wolontaryjnie. Komisja konkursowa dokonała
wyboru najkorzystniejszych ofert. Organizatorami wypoczynku byli:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Klub OPOKA, ZHP, Spółdzielnia Socjalna PROMYK
NADZIEI, ZSS Nr 3, MDK, PKPS. Środki finansowe zostały zabezpieczone na to
zadanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje Budżetowa
i Komunalna przyjęły do wiadomości, a Oświaty, Rodziny i Rolnictwa pozytywnie
zaopiniowały realizację wypoczynku.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie
zaopiniowała realizację wypoczynku letniego.
Ad. pkt. 8

Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

Wołąkiewicz Grzegorz – Przew. Rady Miejskiej – kolejno odczytał listę radnych
i radni odpowiedzieli, że złożyli oświadczenia majątkowe, które są
zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego.
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Ad. pkt. 9 Podjęcie uchwał.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Kto
z radnych jest za tym, aby pkt d) w bloku uchwał stał się pkt. a) ?
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. - 0 wyraziła zgodę
na powyższe.
a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
udziału 8695/32766 we współwłasności nieruchomości
zabudowanej położonej w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 28
na rzecz Skarbu Państwa.
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Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały.
Został przygotowany projekt uchwały wyrażający zgodę na udzielenie
bonifikaty w wysokości 50% na rzecz Skarbu Państwa dla Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Sprawa była już rozpatrywana w 2013r. i wówczas
była propozycja, żeby przekazać lokal w formie darowizny, ale decyzja Rady
Miejskiej była negatywna. Po rozmowach z Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie przygotowano propozycję udzielenia bonifikaty w wys. 50%.
Do Rady należy decyzja w tej sprawie.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Małgorzata Zacharska – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Opocznie – Szkoła
Muzyczna istnieje od 32 lat. Wykształciła 397 absolwentów zajmujących się
profesjonalnie muzyką. Kandydatów do szkoły nie brakuje. Corocznie na
jedno miejsce przypada 2-3 kandydatów. Szkołę prowadzi Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Pojawiały się różne informacje w prasie m. in.
że Minister dotuje szkołę. Nie, Minister utrzymuje Szkołę w 100%. Kształcenie
dzieci i młodzieży w szkole jest bardzo drogie, bo są to zajęcia indywidualne.
Utrzymanie ucznia miesięcznie kosztuje ponad 800 zł.
Chciałabym zdementować twierdzenia, że mamy coś wspólnego ze Starostwem
Powiatowym. Nie mamy nic wspólnego ze Starostwem. Budynek szkoły do
2005r. należał do Skarbu Państwa, ¼ budynku do Gminy. Od 1985r. zabiegamy
o ten lokal, czyli od kiedy szkoła funkcjonuje. W tej chwili otwierają się nowe
szanse, bo szkoła jako nieliczna zakwalifikowała się do projektu unijnego.
Pojutrze muszę jechać do Warszawy z konkretami. Minister Kultury chce
zainwestować w Opocznie wielkie pieniądze. Chce wybudować willę za darmo,
ale jest jeden warunek - cały budynek musi być własnością Skarbu Państwa.
Kończymy drugi etap – są gotowe plany architektoniczne. Mam wszystkie
pełnomocnictwa od Ministra. Pierwsza transza będzie w 2016 roku. Pojutrze
dowiem się, czy nasza opoczyńska szkoła łapie się na ten termin. Jest to
rozłożone w czasie 2016-2020 rok. W bieżące wakacje zostanie całkowicie
przebudowany budynek szkoły. Na dole zaplanowana jest sala koncertowa ze
sceną, na górze 2 sale lekcyjne – do rytmiki i kształtowania słuchu, a tam gdzie
teraz mieście się kuchnia będzie księgowość. Budynek wymaga generalnego
remontu, jest zagrzybiony. Gmina otrzymała w 2005r. nieodpłatnie lokal na
drodze komunalizacji od Starostwa Powiatowego i nigdy nie partycypowała
w kosztach remontu tego lokalu. Za pieniądze Ministra Kultury przeprowadzone
były 2 remonty budynku. Tak naprawdę Gmina jest winna szkole ok. 50 tys. zł.
Nie możemy stracić unijnych pieniędzy, bo to byłaby ogromna strata dla miasta,
kolejnych unijnych pieniędzy nie będzie. Od lat o lokal zabiegają rodzice
uczniów. Wygraliśmy dla Gminy sprawę z osobą, która bezprawnie zajmowała
lokal. Chcemy zapewnić dzieciom opoczyńskim godne kształcenie na lata.
Z pisma z 7 lica br. będącego odpowiedzią na propozycję, żeby 68 m.kw.
sprzedać za 173 tys. zł. 454 zł Ministrowi Kultury wynika, że przedstawiciel
Ministra Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej poprosił Gminę o jak
najwyższą bonifikatę. Społeczność Szkoły Muzycznej to 300 osób, w tej chwili
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do szkoły chodzi 89 dzieci. Proszę o udzielenie głosu reprezentantce Rady
Rodziców.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Jakie są
oczekiwania w stosunku do Rady Miejskiej?
Małgorzata Zacharska – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Opocznie – Bonifikata
w wys. 50% nas nie zadowala. Mowa jest o jak najwyższej bonifikacie, ale czas
nagli, weźmiemy i 50%, bo to kończy walkę w sądach i urzędach, która trwa
30 lat. Nie odwlekajmy tego dłużej, bo stracimy unijne pieniądze.
Monika Witoń - Przedstawicielka Rady Rodziców – Jako przedstawiciel Rady
Rodziców proszę pomyślcie o dzieciach.
Robert Grzesiński – radny – Na przyszłość proszę, jeśli będą prowadzone
jakiekolwiek rozmowy z Ministrem to aby były konkretne kwoty i bonifikaty,
bo określenie „jak najwyższa bonifikata” jest mało precyzyjne. Większość
radnych byłoby za przekazaniem lokalu za przysłowiową „złotówkę”.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Próby przekazania szkole lokalu
były wielokrotnie podejmowane. Szkoła muzyczna jest własnością Skarbu
Państwa, ale w jego imieniu czynności wykonuje Starosta Opoczyński. Były
propozycje, aby lokal zamienić na inny majątek Skarbu Państwa, ale dwukrotnie
odpowiedź ze Starostwa Powiatowego była negatywna, zasadna. Zostały podjęte
rozmowy z Dyrektorem Centrum Edukacji Artystycznej. Kwota wyceny
wynosiła 170 tys. zł i to Dyrektor zaproponował 50% bonifikatę. To nie
pierwsza sytuacja, że 50%-ej bonifikaty udzielamy na rzecz Skarbu Państwa czy
Starostwa Powiatowego. To decyzja Rady Miejskiej, nie Burmistrza czy Urzędu
Miejskiego. To pismo, o którym mówiła Pani Dyrektor było informacją,
że wycena rzeczoznawcy majątkowego opiewa na 170 tys. zł. Pani Dyrektor
mylnie zinterpretowała to pismo.
Jadwiga Figura – radna – Pani Dyrektor powiedziała, że Gmina jest winna
szkole ok. 50 tys. zł. Nie jesteśmy przeciwko, dzieci są najważniejsze.
Robert Grzesiński – radny – W 2005r. Powiat przekazał Gminie lokal. Nasuwa
się pytanie, czy warto zarabiać na czymś, co dostaliśmy za darmo? Ponadto czy
spłycanie pewnych tematów do kwestii pieniędzy jest dobre? Czasem na
sporach Gmina - Powiat miasto traci.
Renata Gabryś – radna – Reputacja Rady Miejskiej zależy od tego, ile
bonifikaty udzielimy szkole.
Eugeniusz Łączek – radny – Dyskusję ucięła Pani Dyrektor. Pojutrze musi
jechać do Warszawy z decyzją. Przestańmy dyskutować co było 10 lat temu.
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
Sprawa przekazania nieruchomości – Skarb Państwa nie przekazał lokalu, to
Gmina z mocy prawa nabyła lokal. Lokal był zamieszkiwany przez lokatorkę
i nie było innej możliwości jak skomunalizowanie tej nieruchomości.
Nieruchomość została skomunalizowana po to, by można ja było w przyszłości
właściwie zagospodarować.
Sylwester Ziębicki – prawnik – Gmina stała się właścicielem nieruchomości na
mocy przepisów ustawy wprowadzającej ustawę o samorządzie gminnym.
Gmina jest właścicielem. Rada Miejska podejmuje decyzję.
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Małgorzata Zacharska – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Opocznie – Lokatorka
nie miała umowy najmu. Nabyła ją dopiero w 2006r. Propozycja była 173 tys.
454 zł – od jakiej kwoty będzie udzielona bonifikata?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Od tej kwoty 173 tys. 454 zł.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - Czyja była propozycja udzielenia 50%
bonifikaty i czy nas obliguje?
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
To tylko propozycja.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - Skąd ona pochodzi?
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
Z korespondencji z Ministerstwem.
Robert Grzesiński – radny – Czy ta kwota Panią satysfakcjonuje?
Małgorzata Zacharska – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Opocznie – Mnie nie
satysfakcjonuje ta kwota.
Robert Grzesiński – radny – Zwracam się z pytaniem do prawnika, czy w
sytuacji autopoprawki i przekazania za symboliczną „1 zł” lub nieodpłatnie, czy
dzisiaj mogłaby zostać podjęta uchwała?
Sylwester Ziębicki – prawnik – Macie pewien porządek obrad i go realizujcie.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę
nr XIII/113/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży udziału 8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanej
położonej w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - Wypada podziękować radnym.
Małgorzata Zacharska – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Opocznie – Dziękuję.
Kiedyś Rada Miejska wyrzuciła naszą sprawę z obrad sesji. To ogromny postęp
– wszyscy radni głosowali „za”. Dziękuję.
b) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Opoczno.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych –
przedstawił projekt uchwały.
Jest obecna na sesji Pani architekt Dorota Klich, która przedstawi prezentację.
Dorota Klich – projektantka – przedstawiła prezentację.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wiesław Turek – radny – Czy były przeprowadzone konsultacje? Chodzi mi
o formę aktywną, nie o ogłoszenia. Czy z przedsiębiorcami były prowadzone
rozmowy, żeby za jakiś czas nie składali kolejnych wniosków. To samo dotyczy
inwestorów i mieszkańców.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych –
Uchwała jest uchwałą Rady Miejskiej. Jest publikowana na stronie internetowej,
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w prasie, na słupach ogłoszeniowych i tablicach. W momencie wyłożenia do
publicznego wglądu też jest ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej,
podawane do publicznej wiadomości.
Jeśli chodzi o rozmowy to Burmistrz i doradca prowadzili rozmowy
z właścicielami gruntów i po ich akceptacji były zmiany wprowadzone. Nie
znaczy to jednak, że to zakończy zmiany Studium. Nigdy nie jesteśmy w stanie
tego przewidzieć.
Robert Grzesiński – radny – Gmina ma dwie działki półhektarowe. Tworzenie
planów zagospodarowania z działkami prywatnymi i oferowanie ich jako
potencjalnych inwestycyjnych jest niepoważne. Może kolejne plany
zagospodarowania uwzględniałby tereny inwestycyjne, które posiada Gmina
(nie prywatne).
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych –
Faktycznie właściwą polityką w kierunku zagospodarowania przestrzennego
było wykupywanie przez Gminę gruntów rolnych i dopiero dokonywanie
zmiany przeznaczenia tych gruntów, co powoduje wzrost wartości tego gruntu.
Polityka władz poprzednich była odmienna - po co zamrażać środki na zakup
gruntów, które być może latami będą leżały i czekały na inwestora, lepiej zrobić
plan miejscowy i niech potem inwestor dogaduje się z właścicielami.
Robert Grzesiński – radny – My podajemy kwotę gruntu, a właściciel podaje
wyższą kwotę inwestorowi. Jesteśmy śmieszni. Chodzi mi o to, by cena raz
podana obowiązywała.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Ogólnie panuje przekonanie, że nieruchomości są drogie i inwestorzy nie chcą
inwestować w Gminie Opoczno.
Robert Grzesiński – radny – Chcąc sprzedać grunt musimy być jego
właścicielem. Warunkiem ubiegania się o Strefę Ekonomiczną jest posiadanie
gruntów i inwestora.
Wiesław Turek – radny – Radni nie znają aktualnego stanu studium. Tak jak
myślałem, konsultacje były przeprowadzone formalne – ogłoszenie w prasie.
Może nie zamykać sprawy dziś, a przygotować materiał szkoleniowy dla
radnych i z większą świadomością na następnej sesji byśmy podjęli uchwałę i
dalibyśmy szansę zgłoszenia zmian (sołtysi, proboszczowie itd.). Pod
warunkiem, że radni wyrażą zgodę na zapoznanie się ze studium, a jeśli nie to
sobie sam poradzę.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych –
Jeśli chodzi o studium czy plan miejscowy to procedura jest prawnie
uregulowana i odejście od niej, co proponuje radny Wiesław Turek, byłoby
naruszeniem procedury planistycznej.
Wiesław Turek – radny – Mnie chodziło o to, żebyśmy posiedli wiedzę na ten
temat i żeby nie zastępować procedury, tylko dodatkowo uzupełnić szerszymi
konsultacjami społecznymi.
Sylwester Ziębicki – prawnik – Nie można wprowadzać zmian podczas
dyskusji. Po to jest etap wyłożenia, by te zmiany wprowadzać.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych –
Cały czas studium jest dostępne na stronie internetowej.
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Wiesław Turek – radny – Wycofuję to, co powiedziałem, bo nie widzę
zainteresowania radnych.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych –
Głos radnego Wiesława Turka idzie w tym kierunku, aby każdy miał na gruncie
to co chce, bez uwzględniania władztwa planistycznego.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę
nr XIII/114/2015 w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił projekt uchwały.
Co do taryf to są określone zasady i terminy i te zostały zachowane przez Spółkę
PGK.
Jeśli chodzi o ceny to w przypadku gospodarstw domowych cena wody
wzrośnie o ok. 20 groszy za m. sześć. brutto, a cena ścieków o ok. 1 zł za m.
sześć. brutto.
W przypadku przedsiębiorców cena wody wzrośnie o ok. 30 groszy za m. sześć.
brutto, a ścieków o ok. 80 groszy za m. sześć. brutto.
Jesteśmy w przeddzień oddania do użytku zmodernizowanej oczyszczani
ścieków. Zmodernizowaliśmy ujęcie wody przy ul. Inowłodzkiej
i zbudowaliśmy prawie 50 km sieci kanalizacji sanitarnej. Z tego wszyscy się
cieszymy, ale w momencie pisania studium wykonalności i wnioskowania o
pieniądze na ten cel przewidywaliśmy, że przełoży się to na cenę wody.
Amortyzacja, która jest wliczana w cenę została przez nas obniżona do poziomu
maxymalnego, dopuszczonego prawem, a pomimo to wzrost tej amortyzacji
wynosi ponad 85% w stosunku do ubiegłego roku i to musi się przełożyć na
cenę i tak to zostało przedstawione w taryfach. Dobrze poradziliśmy sobie z
włożeniem do majątku Spółki tej inwestycji w wys. 60 mln zł, w porównaniu z
innymi miastami, bo nasza cena jest znacznie niższa od średniej ceny w Polsce.
U nas cena to 8,50 zł za wodę + ścieki, a średnia cena w Polsce to ok. 12 zł.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wiesław Turek – radny – Radni będą przeciwni przyjęciu taryf co i tak
spowoduje, że ceny za trzy miesiące się zmienią. Wydaje mi się, że powinniśmy
z pełną konsekwencją uczestniczyć w przyjęciu cen. Panie Prezesie proszę
przygotować informację do mediów, skąd się wzięła cena wody. Powstanie
wrażenie, że radni miejscy są przeciwni podwyżce, co oznacza, że nie mają
zaufania do Zarządu PGK i do Pana. Namawiam radnych do głosowania „za”,
wzięcia odpowiedzialności, bycia konsekwentnym wobec całego ciągu zdarzeń,
które nastąpiły.
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Chciałbym się dowiedzieć, jak można wykorzystać tę amortyzację? Jakie
inwestycje zamierza Pan wykonać? Jak Pan widzi odcinek od ul. Partyzantów
nad rzeką do samej oczyszczalni – tam jest konieczność pociągnięcia nowej
nitki, bądź powiększenia średnicy, dlatego że wszystkie studzienki
kanalizacyjne stają się bajpasami po każdym deszczu i wszystkie nieczystości
płyną do rzeki i to wygląda makabrycznie.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Zmiana cen wynika z
kosztów, które musimy rozdzielić na koszty związane z funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa i koszty amortyzacji. Jeśli chodzi o pierwsze to tutaj wzrostu
nie ma. Nie zakładamy podwyżek, czy zakupów. Ta podwyżka wynika ściśle
i wyłącznie z tego, że włożyliśmy potężny majątek do Spółki w wys. 60 mln zł
i od tego musimy liczyć amortyzację.
Na co będzie konsumowane – w czerwcu zatwierdzaliście Wieloletni Program
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Kanalizacji dla Przedsiębiorstwa.
Było w nim zawarte kilkadziesiąt propozycji, które wykonamy z tych
pieniędzy.
W tym planie było gro środków na uzupełnianie tego, co zostało rozpoczęte
przez
ten duży projekt, który jest w tej chwili na ukończeniu. W momencie
wnioskowania o środki nie wszystkie odcinki spełniały wskaźniki zaludnienia,
teraz się to pozmieniało, ale nie ma możliwości pozyskania na nie środków,
więc próbujemy wybudować ze środków własnych.
Jeśli chodzi o kanał to dałem polecenie pracownikom sprawdzenia jak wygląda
sytuacja. To jest problematyczny odcinek i trzeba będzie go przebudować. Jest
wiele takich problemów. Te pieniądze jest na co zagospodarować. Nie będą
przeznaczone na nic innego, jak na modernizację bądź budowę nowych
urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Opoczna.
Wiesław Turek – radny – Proszę przygotować informację dla mieszkańców.
Komentarze będą negatywne, stąd asekuracja radnych, by nie głosować „za”.
Proszę byście przygotowali materiał własny na ten temat, by pełna informacja
przedostała się do mieszkańców.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Postaramy się to zrobić.
Załączymy również zestawienie cen w innych miastach, jakie obowiązują.
Zobowiązuję się do przekazania informacji mieszkańcom.
Renata Gabryś – radna – To co radny Wiesław Turek powiedział jest ważne,
bo jak osobom w trudnej sytuacji wytłumaczyć żeby zacisnąć pasa, jeśli już jest
zaciśnięty na ostatnią dziurkę. Już są komentarze na ten temat.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 3, przeciw – 17, wstrz. - 0 nie podjęła
uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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d) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Jadwiga Figura – radna – Co z ruchem ciężkim? Teraz mamy zakaz wjazdu
na ul. Piotrkowską ciężkich samochodów. Interesuje mnie też sprawa mediów.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego –
Wprowadziliśmy zakaz wjazdu samochodów ciężarowych na ul. Piotrkowską.
Myślę, że ten zakaz zostanie utrzymany. Nie sądzę, by nastąpiła zmiana i ruch
tranzytowy wrócił do Opoczna, bo to główna ulica w mieście.
Jeśli chodzi o media to jest realizowana sieć gazowa do OPTEX-u. Co do
kolejnych mediów to wszelkie decyzje będzie podejmował Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Na dziś ul. Piotrkowska jest w pełni uzbrojona. Jeśli dojdzie
sieć gazowa to nie ma mowy o jakiejkolwiek innej infrastrukturze. Nie sądzę, by
inne media podziemne zmieściły się pod ziemią na ul. Piotrkowskiej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. - 3 podjęła uchwałę
nr XIII/114/2015 w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący zarządził przerwę.
Po przerwie
e) Regulaminu wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Proszę
Przewodniczącą Zespołu Opiniującego Kandydatów na ławników o odczytanie
protokołu z prac Zespołu.
Alicja Szczepaniak – radna, Przewodnicząca Zespołu Opiniującego Kandydatów
na ławników – odczytała protokół z prac Zespołu
/załącznik nr 16 do protokołu /.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. 0 podjęła uchwałę
nr XIII/116/2015 w sprawie: Regulaminu wyboru ławników na kadencję
2016 – 2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
f) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskim i Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2016-2019.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Zgodnie z regulaminem najpierw musimy powołać Komisję Skrutacyjną w
głosowaniu jawnym. Proszę o zgłoszenia.
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Eugeniusz Łączek – radny – Zgłaszam kandydaturę radnego Ryszarda Starusa.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Czy radny wyraża zgodę?
Ryszard Starus – radny - Tak, wyrażam zgodę.
Andrzej Pacan – radny – Zgłaszam kandydaturę radnego Krzysztofa
Grabskiego.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Czy radny wyraża zgodę?
Krzysztof Grabski – radny – Tak, wyrażam zgodę.
Renata Gabryś – radna – Zgłaszam kandydaturę radnej Anny Wolowskiej.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Czy radna wyraża zgodę?
Anna Wolowska radna - Tak, wyrażam zgodę.
Brak innych zgłoszeń.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Poddaję pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w wyborach ławników.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. - 0 zatwierdziła skład
Komisji Skrutacyjnej w wyborach ławników.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
zarządzam przerwę celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej, wyboru
jej Przewodniczącego oraz przygotowania kart do głosowania.
Przewodniczący zarządził przerwę.
Po przerwie
Anna Wolowska – radna, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – wytłumaczyła
zasady głosowania zawarte w Regulaminie głosowania.
Następnie Komisja wyczytywała alfabetycznie radnych, którzy odbierali 2 karty
do głosowania i głosowali tajnie.
Lista z podpisami radnych, potwierdzająca odbiór kart do głosowania stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
W sesji nie uczestniczył radny Jan Stępień, zatem przygotowano po 20 kart do
głosowania do Sądów w Piotrkowie i Opocznie.
Karty do głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie
Tryb stanowią załącznik nr 19 do protokołu.
Karty do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie
stanowią załącznik nr 20 do protokołu.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Zarządzam przerwę celem policzenia głosów oraz spisania Protokołów
w sprawie wyboru ławników.
Anna Wolowska – radna, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – odczytała
dwa protokoły w sprawie wyboru ławników.
Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Piotrkowie Tryb. stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Opocznie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę
nr XIII/117/2015 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 20162019.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
g) rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 30.06.2015r.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały.
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 XIII/118/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej
z dnia 30.06.2015r.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
h) rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Zubera z dnia 10.07.2015r.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę
nr XIII/119/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Zubera z dnia
10.07.2015r.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
i) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały.
Mimo, że projekt uchwały został wprowadzony dopiero dzisiaj na sesji to był on
omawiany szczegółowo na Komisjach. Główny powód zmian to realizacja
inwestycji rozpoczętych – przebudowa ronda przed MDK, budowa fontanny +
oświetlenie przed MDK, inwestycja przed Urzędem Miejskim i wykonanie
studium wykonalności na budowę infrastruktury drogowej dla obsługi
przystanku i węzła kolejowego Opoczno – Południe oraz wyposażenie jednostek
OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę
nr XIII/120/2015 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
j) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej
w Opocznie.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Proszę
o zgłoszenia.
Barbara Wacławiak – radna – Zgłaszam kandydaturę radnej Elżbiety
Dorocińskiej.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Czy radna wyraża zgodę?
Elżbieta Dorocińska – radna - Tak, wyrażam zgodę.
Renata Gabryś – radna – Zgłaszam kandydaturę radnej Anny Wolowskiej.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Czy radna wyraża zgodę?
Anna Wolowska – radna – Tak, wyrażam zgodę.
Brak innych zgłoszeń.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Kto jest
za tym, aby radna Elżbieta Dorocińska pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa?
Rada Miejska głosami: za – 12 poparła kandydaturę radnej Elżbiety
Dorocińskiej.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Kto jest
za tym, aby radna Anna Wolowska pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa?
Rada Miejska głosami: za – 8 poparła kandydaturę radnej Anny Wolowskiej.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
W wyniku głosowania na Wiceprzewodniczącą Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa wybrana została
radna Elżbieta Dorocińska.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
przedstawił projekt uchwały.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Anna Wolowska – radna – Dziękuję tym, którzy na mnie głosowali, a radnej Eli
gratuluję wyboru i życzę miłej pracy.
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Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu obrad sesji.
Ad. pkt. 10.
Dyskusja na temat utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Opocznie.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Do Przewodniczącego Rady wpłynął
wniosek o utworzenie Miejskiej Rady Seniorów / załącznik nr 28 do protokołu /.
Wniosek podpisały Panie Prezes Uniwersytetu III Wieku i Związku Emerytów
i Rencistów. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym taka Rada może zostać
utworzona. Na dzisiejszej sesji są obecni wnioskodawcy. Dyskusja powinna się
odbyć.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Patryk Dukat – mieszkanice Opoczna – Złożyłem dzisiaj petycję z 1400
podpisami. To świadczy o tym, że młodzi też potrafią się zorganizować i chcą
mieć wpływ na kreowanie miasta. Może należałoby utworzyć też i Radę
Młodych?
Marianna Owczarska – Związek Emerytów i Rencistów to najliczniejsza
organizacja zrzeszająca seniorów na terenie Opoczna. Ustawa z października
2013r. umożliwiła utworzenie Rady Seniorów. Członkowie Rady pracują
społecznie. Rada Seniorów miałaby charakter konsultacyjny, doradczy
i inicjatywny.
Robert Grzesiński – radny – Ilu osobowa byłaby Rada? Czy działanie Rady
wiązałoby się z kosztami dla Gminy?
Marianna Owczarska – To byłoby ciało zrzeszające ok. 15 osób. To też
uzależnione będzie od ilości organizacji na danym terenie. W skład Rady
wchodziliby: co najmniej 2 przedstawicieli Rady Miejskiej, 2 przedstawicieli od
Burmistrza, po 2 z poszczególnych organizacji zrzeszających seniorów.
Powołanie Rady nic nie kosztuje, potrzebny byłby jedynie lokal.
Robert Grzesiński – radny – To będzie ciało doradcze dla Burmistrza i Rady
Miejskiej?
Marianna Owczarska – Tak.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - Dostrzegam takie potrzeby. Myślę o tym,
by utworzyć Rade Społeczną przy Burmistrzu, gdzie byłaby reprezentacja
wszystkich środowisk. Byliby i emeryci i młodzi. Taka Rada pomagałaby nam
podejmować decyzje. Taka Rada jest potrzebna, ale składająca się
z przedstawicieli różnych grup społecznych. W styczniu założyłem sobie,
że powołam taką Radę i Radę biznesu. Takie dwie Rady. To moja opinia.
Robert Grzesiński – radny – Osoby niepełnosprawne też powinny mieć swojego
przedstawiciela w takiej Radzie.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - Jak najbardziej.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Pamiętam wcześniejsze kadencje, dopuszczające udział w pracach komisji
resortowych osób niebędących radnymi. Dziś pracujemy nieco inaczej. Może
tak jak mówi Burmistrz uwzględnić kilka pokoleń – młodzi, aktywni zawodowo,
starsi, biznes. Jest potrzeba spojrzenia nie politycznie, a merytorycznie.
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Niekoniecznie dziś musimy podejmować decyzję. Naszym celem było wywołać
dyskusję.
Marianna Owczarska – My złożyliśmy wniosek nawiązujący do ustawy
z 11 października 2013r. art. 5c. Ustawa zezwala na powołanie Gminnej Rady
Seniorów. Tylko o takiej się tu mówi.
Mateusz Lachowski – mieszkaniec Opoczna – Pod koniec ubiegłej kadencji
Rada Miejska podjęła uchwałę o inicjatywie obywatelskiej. Przypominam, że do
dziś nie zostały uchwalone procedury.
Sylwester Ziębicki – rawnik – Jeśli jest zapis, który umożliwia złożenie
inicjatywy uchwałodawczej 200 obywatelom to złożenie tego wniosku już
uruchamia procedurę. Tak samo, jak każdy inny wniosek złożony przez radnego
Rady Miejskiej. Rada Miejska musi ją rozstrzygnąć.
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –
Tematy będziemy pilotować.
Wiesław Turek – radny – Poprzedni Sekretarz Miasta zaproponował zdjęcie
z obrad celem uzupełnienia. Uchwała utknęła u poprzedniego Sekretarza.
Mateusz Lachowski – mieszkaniec Opoczna – Procedura proponowana przez
Pana Roberta Cichańskiego skopiowana jest z kilku miast.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jestem Sekretarzem od niedawna.
Zobowiązuję się do zbadania tematu.
Barbara Wacławiak – radna – Warto by było zorganizować spotkanie
Burmistrza z radymi w Urzędzie Miejskim i podyskutowania na temat inicjatyw
obywatelskich.
Wiesław Turek – radny – Wielokrotnie przez Radę Miejską przewijał się temat
uaktualnienia Statutu Gminy. Trzeba przystosować go do współczesności
i powołać do tego celu Komisję Statutową. Apeluję w tej sprawie do Burmistrza
i Sekretarza, abyście uwspółcześnili Statut Gminy.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął
i przystąpił do realizacji kolejnego punktu obrad sesji.
Ad. pkt. 11.
Dyskusja na temat przystąpienia Gminy Opoczno do Stowarzyszenia
Samorządów Regionu Opoczyńskiego.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Na ręce Burmistrza wpłynęło pismo
od Starosty o zamiarze utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Regionu
Opoczyńskiego / załącznik nr 29 do protokołu /. Będzie to Stowarzyszenie,
które umożliwi pozyskiwanie środków europejskich. Na sesji jest obecna Pani
Dyrektor Grażyna Wielgus. Mamy przygotowaną uchwałę i jeśli Rada wyrazi
taką wolę to chcielibyśmy przystąpić do Stowarzyszenia.
Grażyna Wielgus – W maju włodarze gmin i powiatu podpisali porozumienie
w ramach obszarów funkcjonalnych. Okazuje się, że według nowej pespektywy
nie wszystkie środki są dedykowane dla samorządów, natomiast są dedykowane
dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Powstanie Stowarzyszenia jest
sensowne, tym bardziej że włodarze gmin zobowiązali powiat byśmy
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przygotowali statut i spróbowali powołać Stowarzyszenie. 30 czerwca Rada
Powiatu podjęła uchwałę wyrażającą wolę utworzenia Stowarzyszenia.
Wyciągamy rękę do współpracy. Wiem, że są uwagi co do kosztów.
Zobowiązujemy się, że siedziba będzie znajdowała się u nas w Starostwie,
jesteśmy w stanie zapewnić materiały. Każda osoba będzie pracowała bez
wynagrodzenia. Chodzi o to, by spróbować pozyskać środki zewnętrzne z Unii
Europejskiej. Jeśli będzie wymagany jakiś wkład to będzie to wkład tylko tych
samorządów, które wejdą do danego projektu. Przewidujemy po 3 delegatów
z każdej jednostki samorządu. Przystąpienie do Stowarzyszenia i wystąpienie
z niego są dobrowolne. W skład organów Stowarzyszenia wejdzie Zarząd,
Komisja Rewizyjna, członek rzeczywisty (3 delegatów) i członek wspierający.
Tak jak każda Gmina mamy 3 głosy. Zapraszamy do współpracy. Rekomenduję
podjęcie uchwały i zapraszam do współpracy.
Barbara Wacłąwiak – radna – W jakiej formie przewidujecie składki
członkowskie?
Grażyna Wielgus – Nie planujemy na dzień dzisiejszy składek. Jeśli okaże się,
że Stowarzyszenie generuje duże koszty to będziemy o tym myśleć. Teraz
koszty są znikome i Starostwo bierze je na siebie.
Barbara Wacławiak – radna – W zależności od 1 mieszkańca?
Grażyna Wielgus – Składki ponosiłyby tylko te Gminy, które wejdą do danego
projektu. Nie oskładkujemy całego Stowarzyszenia, nie będą do tego dokładać
Gminy, które nie będą w tym projekcie uczestniczyć. Natomiast jeśli wszystkie
Gminy będą uczestniczyć w projekcie to oczywiście racjonalnie.
Jadwiga Figura - radna – Rozdział II paragraf 17 – „skreślenia z listy członków
z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej
4 miesięcy”.
Grażyna Wielgus – To zapisy standardowe Statutu. Nie ma potrzeby składek.
Nie planujemy zatrudniać. W Starostwie wiemy już kto będzie pracował
w Stowarzyszeniu i że za darmo.
Wiesław Turek – radny – Jeśli jednostka będzie chciała skorzystać ze środków
z turystyki to Gmina wykorzysta Stowarzyszenie i sięgnie po te środki, po które
mogą sięgać tylko stowarzyszenia. Jeśli chodzi o składki to nie ma takiej
potrzeby. Statut wzorowany jest na podobnych Statutach. Chodzi nie tylko
o środki unijne, to środki z Urzędu Marszałkowskiego i wielu innych źródeł
z których można pozyskać środki. Dzisiejszą decyzją wyposażamy urzędy
miejskie w narzędzie do sięgania po pieniądze, bezkosztowo.
Barbara Wacłąwiak – radna – Nie we wszystkich projektach dostanie Pan 100%
środków. Trzeba będzie posiadać wkład własny.
Grażyna Wielgus – Nie oskładkujemy wszystkich samorządów, tylko te które
będą uczestniczyć w danym projekcie.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Które z Gmin już przystąpiły do
Stowarzyszenia?
Grażyna Wielgus – Gmina Drzewica i Gmina Paradyż przesłały uchwałę.
Gmina Żarnów prześle w przeciągu kilku dni.
Wiesław Turek – radny – Gmina Sławno zadeklarowała.
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Uczestniczyłam w tym spotkaniu.
Było powiedziane to samo, co dzisiaj. Pomysł powstania Stowarzyszenia
wywiódł się z sytuacji, którą przyniosły zmiany w pozyskiwaniu funduszy
europejskich. Decyzja należy do Państwa. Myślę, że złą rzeczą byłoby nie
spróbować sięgnąć po te środki, a w każdej chwili można wystąpić ze
Stowarzyszenia.
Eugeniusz Łączek – radny – Proszę o przerwę.
Przewodniczący zarządził przerwę.
Po przerwie
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. - 1 podjęła uchwałę
nr XIII/120/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia
Samorządów Regionu Opoczyńskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i przystąpił do
realizacji kolejnego punktu obrad sesji.
Ad. pkt. 12

Zapytania i wolne wnioski.

Kopera Tomasz – radny – pyta, czy Burmistrz zabezpieczył w budżecie środki
finansowe na zakup terenów inwestycyjnych?
Kądziela Rafał – Burmistrz – prowadzimy rozmowy z mieszkańcami o zakup
gruntów pod inwestycje, choćby w okolicach małej obwodnicy.
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
wysłaliśmy około 50 zapytań do właścicieli działek o ewentualną sprzedaż.
Są to małe działki, które w większości mają po kilku współwłaścicieli.
W okolicach firmy KAOLIN jest około 13 ha – 54 działki i około 100 właścicieli.
Są to bardzo wąskie działki. Odpowiedziało 65% właścicieli. Właściciele gruntów
podają ceny od 20 do 200 zł za metr kwadratowy.
Kopera Tomasz – radny – czy były rozmowy z Agencją Rynku Rolnego?
Kądziela Rafał – Burmistrz – cały czas prowadzimy rozmowy na temat
pozyskania gruntów, z Panią Piekarską z Panem Siwkiem.
Łączek Eugeniusz – radny – w okolicach ul. Spacerowej i Biernackiego jest
bardzo potrzebny szalet.
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. Techniczno- Inwestycyjnego – po
rozeznaniu koszt szaletu to kwota 50 tyś zł. Jesteśmy w trakcie rozpatrywania
tego tematu i poszukujemy lokalizacji.
Wacławiak Barbara – radna – budki na ul. Biernackiego nie są najlepszą
wizytówką miasta i należy poprawić ich estetykę.
Kądziela Rafał – Burmistrz – budki są koszmarne, jak również nie estetyczny
jest Dom Handlowy.
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Grzesiński Robert – radny – nowy cmentarz – czy przewidziany jest chodnik do
cmentarza i alejki?
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. Techniczno- Inwestycyjnego – do nowego
cmentarza będzie droga dojazdowa i chodniki – koszt to kwota 2 – 2,5mln zł.
Alejki na cmentarzu również są w planie.
Wacławiak Barbara – radna – dziękuje nacz. Miązkowi za prace porządkowe,
wykoszenie traw i chwastów.
Dorocińska Elżbieta – radna – pyta, czy będą środki finansowe w budżecie
gminy na drogi dojazdowe do pól/
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. Techniczno- Inwestycyjnego – do Urzędu
Marszałkowskiego składamy wnioski o środki finansowe na drogi dojazdowe do
pól do 28 lutego.
Turek Wiesław – radny – należy wymienić chodnik obok PEGAZA w kierunku
osiedla kolejowego.
Kądziela Rafał – Burmistrz – będzie rondo, nowa infrastruktura i odzyskanej
kostki można wykonać chodnik w kierunku osiedla kolejowego.
Wojciechowski Mieczysław - radny – przy drodze wojewódzkiej w Kruszewcu
Kol. potrzebne jest oświetlenie uliczne. Przejazd kolejowy w Kruszewcu, czy
będzie przejście dla pieszych?
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. Techniczno- Inwestycyjnego – oświetlenie
uliczne przy drodze wojewódzkiej w Kruszewcu Kol. będzie realizowane w tym
roku. W Kruszewcu będzie droga równoległa do CMK około 2 km. PLK opracuje
koncepcje i będzie konsultować z mieszkańcami.
Grzesiński Robert – radny – prosi o konsultacje z radnymi na temat zakupu
tabletów.
Łuczkowski Tomasz – sekretarz – przewidziana jest sesja nadzwyczajna
i zapytamy radnych, czy będą chcieli tablety.
Ad. pkt. 13.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz
podziękował obecnym za udział i zamknął XIII sesję Rady V kadencji
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam trzynastą sesję Rady Miejskiej
w Opocznie”.
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 16.40
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 28 października 2015r.
Protokołowali:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

Marta Gonsiewska
Bogumiła Kędziora
Sekretarz obrad
Irena Przyborek
22

23

