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                                                PROTOKÓŁ Nr XIV/ 15 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 22 października  2015r. 

Adn. pkt. 1. 

Otwarcie obrad.                     

Czternastą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w dniu  22 października  
2015r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Wołąkiewicz 
wypowiadając formułę: „Otwieram czternastą sesję Rady Miejskiej w 
Opocznie”. 
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję nadzwyczajną stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 3 do protokołu.  
Na sali jest 20 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynął do niego wniosek 
Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Opocznie,               
wraz z załączonym do niego porządkiem obrad oraz projektem uchwały. 

Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek posiedzenia. 

Porządek obrad:  

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

a) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                      
2015 – 2029,                                                                               

b)  zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2015, 
c) rozpatrzenia wniosku sołectwa Sołku dotyczącego przeznaczenia środków 

funduszu sołeckiego w 2016 roku, 
d) rozpatrzenia wniosku sołectwa Dzielna dotyczącego przeznaczenia środków 

funduszu sołeckiego w 2016 roku.    
4. Zamknięcie obrad.  
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Adn. pkt. 2 

Wybór sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radnego 
Krzysztofa Grabskiego, który wyraził na to swoją zgodę. 

Rada Miejska głosami za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radnego 
Krzysztofa Grabskiego na sekretarza obrad XIV sesji Rady Miejskiej                          
w Opocznie. 

Ad. pkt. 3                  Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                      
2015 – 2029. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie:    zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                      
2015 – 2029. 
Poinformowała, że zmiany w przedsięwzięciach  dotyczą zadań: 
-  wprowadzenie nowego zadania pn. ”budowa  świetlic wiejskich”                               
z jednoczesną rezygnacją z podziału budowy świetlic w poszczególnych 
miejscowościach – wykreślenie z wykazu przedsięwzięć budowy świetlicy                
w Sitowej  i w Międzyborzu, 
-  budowa infrastruktury drogowej do obsługi przystanku i węzła kolejowego            
w Opocznie – Południe w ramach sieci TEN-T na terenie Centralnej Magistrali 
Kolejowej w Opocznie. Na realizacje tego zadania będziemy się ubiegać się              
o dofinansowanie ze środków UE. Wprowadzenie tego zadania jest 
równoznaczne z rezygnacją zadań: budowa ul. Działkowej, modernizacja                  
ul. Partyzantów, przebudowa ul. Piotrkowskiej. 
-  opracowanie dokumentacji technicznej zadaszenia ciągów komunikacyjnych 
oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego  przy ul. Piotrkowskiej, 
zadanie rozpoczęte w roku 2015 z płatnością w roku 2016, zakres rzeczowy 
będzie realizowany po zbudowaniu pawilonów przez właścicieli naniesień, 
-  wykonanie rowu odwadniającego  drogę przez wieś Libiszów Kol. – na 
wykonanie projektu technicznego społeczeństwo przeznacza środki funduszu 
sołeckiego w roku 2015 i 2016, 
Wyposażenie jednostek OSP z gminy Opoczno będących w Krajowym Systemie 
Ratowniczo Gaśniczym w samochody strażackie. Na realizację tego zadania 
będziemy się ubiegać o dofinansowanie ze środków UE. Przeznaczono 
dodatkowo  200tyś zł na spłatę kredytów i w  tym roku gmina planuje spłacić 
4.818.564,00zł. W tej spłacie milion zł to dodatkowa spłata kredytu o 
najwyższym koszcie. 
Grzesiński Robert – radny – nie jestem przeciwnikiem świetlic wiejskich, 
które są ośrodkami kultury na wsiach. Budowa świetlicy w Woli Załężnej są to 
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ogromne koszty, za mniejsze pieniądze  buduje się  domy jednorodzinne. Pyta, 
czy przez ostatnie pięć lat któraś ze świetlic wiejskich wykazała dochód. Moim 
zdaniem organizatorzy imprez w świetlicach wiejskich  powinni otrzymywać 
potwierdzenie wpłaty bo inaczej rodzi się niezdrowe podejrzenie, że pieniądze 
nie wiadomo gdzie są przekazane. 
Bąk Barbara – Skarbnik – poinformowała, że jeśli są dochody ze świetlic to  
są przychodowane do przez MDK. Koszt świetlicy w Woli Załężnej to kwota 
1.2ml zł, a inne świetlice zgodnie z przyjętymi założeniami mają być mniejsze                 
i koszty będą w granicach 300 – 350 tyś zł. 
Kądziela Rafał – Burmistrz – pierwszy kosztorys  budowy świetlicy w Woli 
Załężnej to kwota ponad 2 mln zł, koszt inwestycji obniżono o połowę. Staramy 
się z nacz. Wydz. TI, aby świetlice były za mniejsze pieniądze. Świetlice 
wiejskie są potrzebne i powinny łączyć, a często dzielą lokalna społeczność. 
Świetlicowa powinna być wybierana przez lokalną społeczność. 
Wołąkiewicz Grzegorz – Przew. Rady Miejskiej – sołtysi nie zarządzają 
świetlicami wiejskimi tylko MDK, ale tym tematem należy się zająć. 
Kądziela Rafał – Burmistrz – świetlicowa powinna być wybierana  przez 
lokalną społeczność, a dyr. MDK  sprawować tylko pieczę. My nie powinniśmy 
narzucać kto ma byś świetlicowym w danej miejscowości. Gospodarzem jest 
sołtys i powinien wiedzieć kto może prowadzić świetlicę.  
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – każdy wynajem pomieszczeń w świetlicy 
odbywa się na podstawie umowy i pieniądze wpływają do kasy MDK. Jeśli 
świetlica jest wybudowana  z funduszy unijnych  to nie można pobierać opłat                           
za ich wynajem na imprezy. Jest zapis, który mówi, że do pewnej kwoty można 
wynajmować pomieszczenia za kwotę, która wystarczy na pokrycie kosztów 
energii i wody. Koła Gospodyń Wiejskich mają naczynia do gotowania                         
i wynajmują je bez opłaty. Już na ten temat z nimi rozmawiałem. 
Jurowski Jarosław – radny – w pomieszczeniach świetlic znajdują się straże             
i stowarzyszenia,  pyta ile jest przygotowanych projektów technicznych budowy 
świetlic? 
Snopczyński  Andrzej – nacz. Wydz. TI  - mamy projekty techniczne dla 
miejscowości: Sitowa, Modrzew, Wola Załężna, Kraszków. 
Stępień Jan – radny – na temat świetlic należy dyskutować, ale powinni być 
również sołtysi.  
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – poinformował, że przychody  za I półrocze 
2015r. w świetlicach z tytułu wynajmu, za energię elektryczną i wodę  wyniosły 
13097zł.  
Informacja stanowi załącznik nr 5a do protokołu. 
Jurowski Jarosław – radny – jeśli będzie przebudowa ul. Biernackiego                         
i ul. Partyzantów to należy wymienić chodnik między ul. Piotrkowską                       
a ul. Biernackiego. 
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Turek Wiesław – radny – należy wypracować koncepcję  przekazania świetlic 
w trosce o lokalne społeczności, tylko aby nie było to polityczne działanie. 
Powinna być opracowana strategia funkcjonowania świetlic. 
Grzesiński Robert – radny – przedstawione kwoty wpływu ze świetlic są 
bardzo małe.  Świetlice należy przekazać lokalnym społecznościom. 
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – nie w każdej sytuacji przekazanie 
mieszkańcom jest dobre np. w Bukowcu jest pobierana opłata za wynajem 
świetlicy, ale jak jest remont to zgłaszają się do MDK po środki finansowe. 
Najlepsza sytuacja jest w Różannie.    
Dorocińska Elżbieta – radna – świetlice są potrzebne dla lokalnej 
społeczności, ale są to również obowiązki bo należy dbać o budynki i 
porządkować ich okolice. Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowcu z własnych 
dochodów wiele zrobiło. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno jest 
na kilka lat, a tam nic nie ma na temat oświaty. Powinna być też zapisana dalsza 
kanalizacja sołectw. 
Grzesiński Robert – radny – pyta o przebudowę ul. Piotrkowskiej, 
Partyzantów. 
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – proponowaliśmy, że złożymy                      
2 projekty, jeden to drogi na Gorzałkowie, a drugi to drogi miejskie. W tym 
temacie konsultowaliśmy się z Urzędem Marszałkowskim.   
Turek Wiesław – radny – nie oczekujemy kolejnej dyskusji na temat świetlic, 
mamy już diagnozę i oczekujemy jakie będzie odzwierciedlenie w budżecie. 
Mieliśmy wyjazdowe posiedzenia komisji i wiemy jaka jest sytuacja ze 
świetlicami. 
Stępień Jan – radny – w Sitowej kupiliśmy budynek z przeznaczeniem na 
świetlicę, został uporządkowany teren wokół budynku. Należy dostrzec dobro, 
jakie się dzieje w danej społeczności. 
Bąk Barbara – Skarbnik – w budżecie jest ogólny zapis na temat świetlic,                
a Rada Miejska zadecyduje jakie świetlice będą realizowane. 
Wołkiewicz Wiesław – radny – na temat świetlic powinniśmy rozmawiać 
wspólnie z sołtysami, KGW. Wiele razy mówiłem, że świetlice są za drogie, 
jestem budowlańcem i za te kwoty można więcej wykonać. 
Miękus Zdzisław – dyr. MDK – konkretne rozwiązania i propozycje dalszego 
funkcjonowania  świetlic przedstawię Burmistrzowi do końca listopada. 
Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 0, wstrz. – 2 podjęła Uchwałę           
Nr XIV/123/2015  w sprawie:  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opoczno na lata  2015 – 2029. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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                  Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały. 
Mam prośbę, by zarówno dochody jak i wydatki zwiększyć o kwotę 38 tys. 840 
zł, w związku z wypłatą diet dla obwodowych komisji wyborczych. Byłoby to                
w dziale 751 08, po stronie dochodów w § 201, po stronie wydatków § 303. Do 
tego dojdą zmiany załączników nr 3 i 4, czyli te mówiące o realizacji zadań 
zleconych.  
Oprócz tego największe środki są po stronie dochodów i wydatków w 
jednostkach oświatowych. To są zmiany na wniosek tych jednostek. W szkołach 
podstawowych jest to prawie 50 tys. zł, stołówki 61,5 tys. zł.  
Są dochody związane ze zwiększeniem środków na zakup podręczników. Jest to 
zadanie zlecone. Kwota 19 tys. 503 zł.  
Największe zmiany po stronie wydatków to oświata – na wniosek jednostek 
oświatowych.  
Jest też częściowy podział środków z rezerwy oświatowej. Dotyczy to środków 
przeznaczonych na nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji. 
To kwota ponad 46 tys. zł i kwota prawie 12 tys. zł na odprawę emerytalną                             
w Przedszkolu Nr 8.  
Zostały zmniejszone środki w zadaniach inwestycyjnych – chodzi o projekt 
techniczny zadaszenia ciągów komunikacyjnych na bazarku przy                                          
ul. Piotrkowskiej – płatność przesunięta na 2016 rok. Zmniejszenie o kwotę                   
45 tys. zł.  
Trochę zmian jest w wydatkach funduszu sołeckiego, w tym na wniosek 
sołectw. Konkretnie dwóch sołectw – Kraszków i Libiszów Kol. Sołectwo 
Libiszów Kol., przeznacza pieniążki na realizację projektu technicznego 
odwodnienia drogi.W roku przyszłym część pieniążków przeznaczają na 
wykonanie tego projektu. Płatność byłaby częściowo w tym roku, a częściowo 
w roku przyszłym.  
Nasza Spółka ZGM zwróciła się z prośbą o pokrycie straty za 2015 rok – kwota 
22 tys. 798 zł 41 gr. Z tych wolnych środków 45 tys. zł można pokryć tę stratę.  
Jest zmniejszenie obsługi kredytów – zapłaty odsetek o 200 tys. zł                                
i przeznaczenie tego na spłatę kredytu.  
Dodatkowo są pieniądze w ramach działalności administracji publicznej – na 
wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku głównego Urzędu Miejskiego 
kwota 4 tys. zł. Teren będzie otwarty, więc należy rozszerzyć monitoring.  
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Robert Grzesiński – radny – Czy przesunięcie w zakresie ciągów na bazarku 
było konsultowane z kupcami? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w tym roku, 
ale nie wyrobimy się w tym roku. Zakończenie i płatność będzie w następnym 
roku.  
Robert Grzesiński – radny –  Chciałem zapytać o pokrycie straty w Spółce 
ZGM. Radna Anna Wolowska apelowała, żeby radni zapoznawani byli ze 
zmianami kadrowymi w Spółkach. Powinniśmy wiedzieć co się dzieje                                   
w Spółkach.  
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Są trzy spółki komunalne 
powołane do realizacji zadań własnych i jest zapis, że Zarząd Spółki jest                                
2-osobowy. Spółka ZGM miała Zarząd 1-osobowy, a zatem został tylko 
uzupełniony. To było potrzebne ze względów funkcjonowania spółki.                                   
W sprawach przekraczających zwykły zarząd (kredyty, zobowiązania, zakupy                    
i sprzedaż nieruchomości) decyzje muszą być podejmowane przez 2 członków 
zarządu. Stąd decyzja o uzupełnieniu zarządu. 
Ryszard Starus – radny – Powinna pójść oficjalna informacja do kupców. 
Trzeba wystosować oficjalne pismo w tej sprawie. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nie ma potrzeby. To zadanie 
rozpoczynamy teraz, a płatność nastąpi w przyszłym roku. Było spotkanie                             
z przedstawicielami kupców, radnym Turkiem, Naczelnikiem Snopczyńskim. 
Takie były uzgodnienia i kupcy o tym wiedzą.  
Robert Grzesiński – radny –  Ile trwała ta sytuacja, że Zarząd ZGM był                               
1-osobowy? Spółka ma straty, a administracja się rozrasta. Czy 1-osobowy 
Zarząd był wcześniej? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Od 2002 roku od powstania 
Spółki był Zarząd 2-osobowy składający się z Prezesa i członka Zarządu, 
którym był z reguły Główny Księgowy. Pod koniec 2013 roku księgowy ZGM 
zrzekł się funkcji. Później został odwołany Prezes, następnie powołany nowy 
Prezes Pani Bąkiewicz. Funkcjonowało stanowisko Zarządu 1-osobowe, ale to 
była sytuacja typowo przejściowa.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
 

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz.  - 0 podjęła uchwałę 
nr XIV/124/2015 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.              
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
        Rozpatrzenia wniosku sołectwa Sołek dotyczącego przeznaczenia    
                  środków funduszu sołeckiego w 2016 roku. 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały. 
Taką sytuację mamy po raz pierwszy. Do 30 września sołectwo Sołek złożyło 
wniosek o wykonanie zadania „wykonanie projektu technicznego na kapitalny 
remont drogi gminnej, z wykonaniem rowów przydrożnych i mostków 
zjazdowych do pól, łącznie dwie drogi powiatowe Zameczek – Bielowice                                         
i Zameczek – Wygnanów, a biegnącej od kościoła w Sołku w kierunku 
cmentarza i dalej do Zameczku”. 
Kwota realizacji tego zadania wyniosłaby 1 mln 500-600 tys. zł i musiałabym 
rozłożyć ją na kilka lat. Tych środków nie ma i stąd decyzja Burmistrz, by ten 
wniosek odrzucić.  
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Odkąd Pan Marek Wijata jest sołtysem Sołku 
to  o tę drogę wnioskuje. Ta droga służy nie tylko jako dojazdowa do cmentarza. 
Uważam, że powinniśmy pomóc tamtej społeczności. To wstyd dla Gminy,                     
by tego typu drogi ostatnie nie były zrobione.  
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Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie - Jak 
przebiegały rozmowy z sołectwem? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Podtrzymali wniosek, który złożyli we wrześniu. 
Na 2016 rok to kwota 9 mln 600 tys. zł. Nie stać nas, to potężna inwestycja. 
Taka sama sytuacja jest z ulicą Graniczną, a to też droga do cmentarza. 
Osobiście uważam, że droga w Sołku nie jest w takim złym stanie.  
Wiesław Turek – radny – Przedstawianie takich uchwał skazanych na 
niepowodzenie jest niepoważne. Odbiór jest taki, że Urząd jest dobry, a Rada 
Miejska zła. Radna Elżbieta Dorocińska mówi ładnie, ale żeby wykonać tę 
inwestycję to z czegoś musimy zrezygnować. Proszę, by uchwały przedstawiane 
Radzie Miejskiej nie stawiały nas w takiej sytuacji, że z góry jesteśmy źli.  
Proszę, aby do Biura Rady trafiła informacja – wykaz inwestycji, na które są 
zrobione projekty, wraz z informacją czy są aktualne, czy też straciły ważność. 
Barbara Bąk – Skarbnik – Jeśli nie podejmiecie uchwały o odrzuceniu 
wniosku to Burmistrz będzie zobowiązany ująć w projekcie budżetu na 2016 rok                                     
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej to zadanie. Nie wiem z czego 
zrezygnować w to miejsce.  
Wiesław Turek – radny – Do budżetu my, radni złożyliśmy wiele wniosków. 
Może wypadałoby przedstawić jeden projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia 
wszystkich wniosków.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Projekt uchwały dotyczący Sołku wynika                       
z zapisów Ustawy o Funduszu Sołeckim.  
Wiesław Turek – radny – Jesteśmy zobligowani do tego, by się zająć tym 
wnioskiem? 
Barbara Bąk – Skarbnik –Tak.  
Wiesław Turek – radny – Zatem przepraszam, nie wiedziałem tego.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie - Jeśli 
kwota zabezpieczona w Funduszu Sołeckim jest zbyt niska to samo przez się,                  
że zadanie nie zostanie zrealizowane. Tak było zawsze.  
Barbara Bąk – Skarbnik –W przypadku zadań inwestycyjnych nie do końca 
tak. Nie starczy nawet na projekt techniczny, a zapisując zadanie w WPF nie 
mogę ująć tylko projektu technicznego.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Myślę, że to krzyk rozpaczy tamtego 
środowiska. Należy opracować na przyszłość wykaz zadań, które trzeba 
wykonać jak najszybciej i taka droga jak ta w Sołku powinna do nich należeć. 
10-15 lat zabiegają o tę drogę.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Dla mnie to dziwne, żeby robić  drogę, 
gdzie nie ma posesji. W pierwszej kolejności  powinno się robić drogę, gdzie są 
posesje. Może 10 tys. zł przeznaczyć z Funduszu Sołeckiego, Gmina dołoży 
drugie 10 tys. zł i kupić kruszywa. 
Jarosław Jurowski – radny – Proszę zwrócić uwagę, że na wniosku jest                               
5 podpisów.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
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Rada Miejska głosami: za – 9, przeciw – 1, wstrz.  - 2 podjęła uchwałę                   
nr XIV/125/2015 w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa Sołek dotyczącego 
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
            Rozpatrzenia wniosku sołectwa Dzielna dotyczącego przeznaczenia   
                         środków funduszu sołeckiego w 2016 roku. 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały. 
Tutaj sytuacja jest odmienna. Sołectwo Dzielna złożyło wniosek 27 września 
2015r. o wykonanie zadania: zadanie nr 1, tj. „oświetlenie uliczne (projekt 
techniczny) od drogi krajowej nr 12 wzdłuż drogi gminnej w kierunku Woli 
Załężnej długości ok. 900m” i zadanie nr 2, tj. „oświetlenie uliczne (projekt 
techniczny) od drogi nr 12 wzdłuż drogi gminnej na kolonie Działy długości                      
ok. 500m”. Sołectwo złożyło ponownie wniosek na zakup węgla do świetlicy, 
remont dróg gminnych gruntowych.   
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Wiesław Turek – radny – Na które konto zostaną przekazane środki? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Jako dotacja do MDK. Realizacja musi być 
bezpośrednio przez Gminę.  
Robert Grzesiński – radny – Świetlica w Dzielnej prowadzona jest przez 
Stowarzyszenie. Niech oszczędności przeznaczą na ogrzewanie.   
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Świetlica nie jest powadzona przez Stowarzyszenie.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Są dwie części.  
Robert Grzesiński – radny – Którą część będziemy ogrzewać? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Stowarzyszenie obciąża nas za ogrzewanie części 
świetlicowej i część wynagrodzenia palacza.  
Alicja Szczepaniak – radna – Przysłuchuję się i nie wiem o co chodzi. 
Wszystko jest tak nieprzejrzyste. Weźmy wzór z Gminy Drzewica i Sławno, 
gdzie jest osoba która się tym zajmuje i to funkcjonuje bardzo dobrze.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Jest 
wiele zawiłości. Moja sugestia jest taka, aby do końca roku komisje resortowe 
się tym zajęły. Temat nie jest zdiagnozowany.  
Alicja Szczepaniak – radna – Na wyjazdowej komisji temat był 
zdiagnozowany, ale część o której dziś jest mowa nie była zdiagnozowana – np. 
w Dzielnej nie wiadomo kto od kogo co egzekwuje.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Temat świetlic ciągle wraca. Kultura nie może 
przynosić zysków. Czy MDK generuje środki? Nie oczekujmy, by świetlice 
wiejskie generowały zyski, nie popadajmy w skrajności. To dobra wola 
Sołectwa, by część środków z Funduszu Sołeckiego przeznaczyć na świetlicę. 
Nie znacie, jak to funkcjonuje na co dzień. Świetlice to nie tylko dobro, ale i 
obowiązki dla mieszkańców danego środowiska. Co do Sławna – ja bym nie 
chciała powielać na naszym terenie. Tam świetlice otwiera się tylko na wielkie 
wydarzenia.  
Alicja Szczepaniak – radna – Mnie chodziło o to, że ktoś powinien się tym 
zajmować, nie ma podziałów, ktoś powinien odpowiadać za to.  
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Robert Grzesiński – radny – Świetlice wiejskie powinny pełnić rolę miejsca, 
gdzie integruje się społeczeństwo, ale nie za pieniądze. Jestem zwolennikiem 
świetlic wiejskich, ale nie na takich zasadach.  
Zdzisław Miękus – p.o. Dyrektora MDK – Od 4 maja pełnię obowiązki 
Dyrektora MDK. Najpierw założyliśmy sobie z Burmistrzem, żeby rozruszać 
MDK. Świetlice odłożyliśmy na później i teraz się tym zajmujemy. Nie zawsze 
rzeczywistość sprawdza się ze sprawozdaniami. Zbieramy konkrety                                        
i przedstawimy Państwu wnioski.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
 

Rada Miejska głosami: za – 9, przeciw – 3, wstrz.  - 4 podjęła uchwałę                   
nr XIV/126/2015 w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa Dzielna 
dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Adn. pkt. 4. 
 Zamknięcie obrad. 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz 
podziękował obecnym za udział i zamknął XIV sesję Rady V kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam czternastą sesję Rady Miejskiej                         
w Opocznie”.  
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji 14.00, godz. zamknięcia sesji 16.05  
Protokół wyłożony od dnia 9 listopada 2015r.  
 
 
 
 
Protokołowały:                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  
 
                                                            Grzegorz Wołąkiewicz 
Marta Gonsiewska 
 
Bogumiła Kędziora                                   

                                                                          
Sekretarz obrad  

 
      Krzysztof Grabski 
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