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                                           Protokół Nr XVII/2016 

                                      z dnia 29 stycznia 2016r. 

   

Ad. pkt. 1   

 Otwarcie obrad.                                                                                                                            

      Siedemnastą sesję Rady Miejskiej w Opocznie  w dniu 29 stycznia 2016r. 

otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Wołąkiewicz  

wypowiadając formułę: „ Otwieram siedemnastą 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 

Jadwigę Figura, która wyraziła zgodę. 

        Rada Miejska głosami: za – 18 , przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała radną 

Jadwigę Figura na sekretarza obrad XVII 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 – wnosi o wykreślenie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu 

Gminy Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań               

z zakresu ochrony zdrowia. 

 

Rada Miejska głosami: za – 18 , przeciw – 0, wstrz. – 0, wycofała                         

z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza 

Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy Opoczno porozumień 

międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia. 

 

Figura Jadwiga – radna – wnioskuje, aby udzielić głosu mieszkańcowi 

Opoczna Panu Marczakowi  - jako pnkt. 6. 

Rada Miejska głosami: za – 9 , przeciw – 0, wstrz. – 5, przyjęła wniosek. 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu z obrad  XVI sesji Rady Miejskiej w Opocznie.  
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.    

6. Głos mieszkańca Opoczna – Pana Marczaka.           
7. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2015 rok – 

całkowity koszt zadania. 
8. Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.  
9. Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2015. 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 

2029, 

b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu 

Opoczyńskiego, 

c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto 

Tomaszów Mazowiecki,  

d) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2016 rok, 

e) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty 

dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej ”Zielone 

Światło” w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową,  

f) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, 

publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej – poinformował, że jako 

Komendant Straży Miejskiej w Opocznie pracował 8,5 roku, obecnie przechodzi 

na emeryturę i dziękuje wszystkim za współpracę. 

Ad. pkt. 4  Przyjęcie Protokołu z obrad  XVI 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 XVI sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                  
29 grudnia 2015r. w wersji przedłożonej. 
Rada głosami:  za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                      

z obrad XVI sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                         

29 grudnia 2015r. 
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Adn. pkt. 5     Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.  

Sprawozdanie Burmistrza wraz z uzupełnieniem stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
Wolowska Anna – radna – pyta czy jest zasadne umorzenie podatku dla 

Szpitala w Opocznie wraz z odsetkami? 

Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków – dla Szpitala w Opocznie umorzono 

podatek w wysokości 36tyś zł, jest to 40% zaległości, pozostałe zaległości 

zostały wpłacone.  

Kądziela Rafał – Burmistrz – umorzyliśmy 40% wnioskowanej kwoty 

zaległości. 

Grzesiński Robert – radny – budynek po Policji przy ul. Mickiewicza czy jest 

do sprzedaży, a OPS jest w trudnej sytuacji lokalowej.  

Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. R i GGR. – nieruchomość przy                  

ul. Mickiewicza jest dzierżawiona przez Szkołę Prywatną. Na dzień dzisiejszy 

procedura sprzedaży nie jest uruchomiona. 

Kądziela Rafał – Burmistrz – nie podjęliśmy decyzji wiążącej o sprzedaży 

nieruchomości przy ul. Mickiewicza. 

Bąk Barbara – Skarbnik – w budżecie na 2016 rok jest zapis, że nieruchomość 

jest do sprzedaży i jest to dochód, który został uwzględniony w budżecie gminy 

i środki zostały już rozdysponowane. Konieczny jest remont budynku OPS                  

i  środki ze sprzedaży tej nieruchomości można przeznaczyć na remont budynku 

OPS. 

Kopera Tomasz – radny – na jaką kwotę wyceniono nieruchomość przy                 

ul. Mickiewicza? 

Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. R i GGR. – nieruchomość jest 

wyceniona na około 800tyś zł. 

Zięba Anna – z-ca Burmistrza – kierownictwo Urzędu Miejskiego sprawdzało 

warunki w jakich pracują pracownicy OPS. Staramy się przenieść stołówkę               

z OPS do innego lokalu. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – świąteczna paczka dla Wołynia, co to za 

wizyta? 

Łuczkowski Tomasz – Sekretarz – poinformował, że organizatorem akcji 

„Świąteczna paczka dla Wołynia” była chorągiew Łódzka ZHP, która prowadzi 

Centrum Dialogu na Ukrainie. Opoczyńska delegacja weszła w skład delegacji 

łódzkiej. Celem było dostarczenie świątecznych paczek dla dzieci ukraińskich 

zebranych w ramach akcji „Świąteczna paczka dla Wołynia”. Harcerze docierają 

z pomocą do Polaków mieszkających na Wołyniu i ukraińskich przyjaciół. 

Zajmują się renowacją cmentarzy legionistów na Ukrainie.   

Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela spotkał się z miejscowym samorządem             

i planowano współpracę w przyszłości. Gmina Opoczno przekazała 50 paczek            

z darami dla Polonii ukraińskiej. Oprócz przekazania paczek rozmawiano                     

z polskimi duchownymi o możliwościach pomocy rodakom na Wołyniu. 

Jurowski Jarosław – radny – przydział lokali mieszkalnych, czy jest zgodny           

z listą oczekujących. 
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Zięba Anna – z-ca Burmistrza – przydzielono lokale mieszkalne dla rodzin              

z listy oczekujących , trzy mieszkania w budynku przy ul. Staromiejskiej 39                

i jedno mieszkanie przy ul. Żeromskiego 7.  

Adn. pkt. 6 

Pan Marczak – mieszkaniec Opoczna – od 7 lat stara się o budowę                         

ul. Północnej w Opocznie i obecnie prosi o pomoc. Mieszkańcom potrzebna jest 

również sieć gazyfikacji. 

Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. Tech.Inwest. – budowa ul. Północnej nie 

jest obecnie w planie inwestycyjnym. Nie znam planów, że ul. Północna będzie 

gazyfikowana. 

Pan Marczak – mieszkaniec Opoczna – do mojej posesji jest wjazd z ul. 

Długiej i prosi o wyrównanie nawierzchni ul. Północnej. Pan Piekarski 

przywoził gruz, a powinien przywieść destrukt. Nitka wodociągu w naszym 

rejonie jest plastikowa i są ciągle awarie.   

Ad. pkt. 7     Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2015 rok –  
                               całkowity koszt zadania. 
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił informację z przebiegu 
odśnieżania Gminy Opoczno za 2015 rok –  całkowity koszt zadania. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Rada Miejska informację przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 8   Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg. 
Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI - przedstawił informację dot. założeń 
organizacyjnych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w 2016 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Poinformował, że harmonogram prac jest uzależniony od posiadanych środków 
finansowych oraz warunków atmosferycznych. Mamy dużo interwencji, gdyż 
drogi są w złym stanie i potrzebne są remonty. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – prosi, aby zlikwidować krzaki wzdłuż 
drogi Kruszewiec – Idzikowice – Libiszów. Prosi o oznakowanie dojazdu do 

bloków do Idzikowic. 
Zięba Anna – z – ca Burmistrza – prosi, aby radny Wojciechowski zgłosił się        
z tym tematem  do nacz. Miązka.  
Rada Miejska informację przyjęła do wiadomości. 
 

Ad. pkt. 9    Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2015. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczących Komisji                                
o przedstawienie sprawozdań z prac za 2015 rok. 
Łączek Eugeniusz – Przew. Komisji Oświaty – przedstawił sprawozdanie z prac 
komisji za  2015 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Szczepaniak Alicja – Przew. Komisji Komunalnej - przedstawiła sprawozdanie             
z prac komisji za  2015 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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Figura Jadwiga – Przew. Komisji Budżetowej - przedstawiła sprawozdanie                
z prac komisji za  2015 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Przyborek Irena – Przew. Komisji Rolnictwa - przedstawiła sprawozdanie                
z prac komisji za  2015 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
Rurarz Tomasz – Przew. Komisji ds. Rodziny - przedstawił sprawozdanie                
z prac komisji za  2015 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
Jurowski Jarosław – Przew. Komisji Rewizyjnej - przedstawił sprawozdanie                
z prac komisji za  2015 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
Ad. pkt. 9.          Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 

2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 

uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029. 

Opinia RIO do projektu Prognozy Finansowej jest pozytywna – stanowi 

załącznik nr 16a do protokołu. 

Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę                                                                                    

Nr XVII/158/2016 w sprawie: uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy 

Opoczno na lata 2016 – 2029. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 

Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.  

Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Na 

Komisji pytałem, czy liczba 700 to liczba porad, czy tyle osób skorzystało z 

porad? Poza tym przy następnej uchwale dotyczącej pomocy dla Tomaszowa  

mamy rozpisane - liczba świadczeń, cena jednego świadczenia. W przypadku tej 

uchwały tego brakuje.  
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Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 

Ludności – Zostało udzielonych 727 porad. Nie wiemy, jakie osoby po jaką 

poradę się zgłoszą, a ceny porad są różne. W tym drugim przypadku – pomocy 

dla Tomaszowa mamy określony koszt jednego zabiegu 10,50 zł. Tam są 

zatrudnione osoby na umowę zlecenie i mają określone godziny pracy.  

Barbara Wacławiak – radna – Jakie sumy przeznaczają na PCPR 

poszczególne gminy?  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 

Ludności – Dokładnej wiedzy na ten temat nie mam, ale wczoraj zaglądałam na 

strony internetowe kilku gmin i w roku 2015 w Żarnowie dofinansowanie było 

w kwocie 6 tys. zł, w Białaczowie 5 tys. zł, w Mniszkowie 3 tys. zł. W innych 

gminach nie wiem.  

Barbara Wacławiak – radna – Proszę na przyszły rok byśmy otrzymali 

informację na temat obsługi rocznej PCPR. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

 Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę                                                                                    

Nr XVII/159/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Powiatu Opoczyńskiego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto 

Tomaszów Mazowiecki.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 

Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.  

Koszt jednego zabiegu wynosi 10,50 zł. Ogólna stawka 4 tys. zł obejmuje                       

380 zabiegów w roku, miesięcznie 31.   

W § 1 będzie autopoprawka: między słowami Gminy i Miasto wykreślić „i” 

oraz w § 3 dopisujemy: „do zawarcia którego upoważnia się Burmistrza 

Opoczna”.  

Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę                                                                                    

Nr XVII/160/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.  

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

d) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2016 rok.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 

uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2016 rok.  

Dochody budżetu ogółem to 98 mln 166 tys. 538 zł 74 gr. Wydatki ogółem to                 

92 mln 187 tys. 532 zł 27 gr. Planujemy spłatę 7 mln 485 tys. 88 zł.  
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Opinia RIO do projektu budżetu jest pozytywna – stanowi załącznik nr 19a do 

protokołu. 

Zmiana z ostatniej chwili: żeby zdążyć z wnioskiem na termomodernizację 

budynku komunalnego na ul. Staromiejskiej 39, gdyż do końca lutego jest 

możliwość uzyskania dofinansowania, zdejmujemy z wydatków bieżących 

(remontów) dział 795 § 427 kwotę 120 tys. zł i przeznaczamy na ten wydatek 

inwestycyjny. To wiąże się ze zmianą załączników (budżetu i WPF).  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Przepraszamy, że tak późno 

wprowadzamy tę zmianę, ale pojawił się program gdzie jest 85% 

dofinansowania na termomodernizację zasobu komunalnego. Stan techniczny 

budynku na Staromiejskiej 39 jest zły. Jest konieczność przeprowadzenia 

remontu tego budynku i formalnie nadaje się on do wniosku.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Nie 

ma potrzeby głosować tej zmiany? 

Justyna Małachowska – Inspektor ds. Obsługi prawnej – Nie, będziecie 

Państwo głosować całość budżetu.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – W środę otrzymaliśmy pismo z Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego o kwocie 292 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

dodatków energetycznych. To zadanie zlecone. Wprowadzamy i tę zmianę 

zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz w załącznikach.  

Jadwiga Figura – radna, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Handlu i Usług – przedstawiła opinię Komisji Budżetowej na temat 

budżetu na 2016 rok – stanowi ona załącznik nr 19b do protokołu.  

Komisja Budżetowa głosowała następująco: za – 4, przeciw – 1,                                     

wstrz. – 1.  

 

Tomasz Kopera – radny – Długo zastanawiałem się nad poparciem budżetu, 

gdyż to budżet przetrwania, ale to skaza przejęta po poprzednikach, którzy tak 

gospodarowali środkami publicznymi. Z jednego jestem zadowolony i za to 

dziękuję. Kwotę 740 tys. zł przeznaczamy na tereny inwestycyjne. To zdarza się 

po raz pierwszy w historii Opoczna. Jaka część z tej kwoty pójdzie na zakup 

gruntów na cmentarz, a ile z tego stricte na zakup terenów inwestycyjnych?  

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 

Gruntami – Zobaczymy jaka będzie sytuacja, teraz ciężko to stwierdzić. 

Wszystko zależy od tego ile osób będzie chętnych do sprzedaży gruntów. 

Myślę, że to będzie 30-40% środków, ale jak powiedziałam wiele będzie 

zależało od właścicieli gruntów.  

Jarosław Jurowski – radny – 30 tys. zł przeznaczamy na organizację 

Światowych Dni Młodzieży. Był wniosek w tej sprawie?  

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Sprawa ciągnie się od 

zeszłego roku, od pierwszej wizyty w Opocznie przedstawicieli Kurii 

Radomskiej. Od tego czasu odbyło się wiele spotkań. Wszystkie Gminy Powiatu 

Opoczyńskiego przystąpiły do tej inicjatywy. Burmistrz Opoczna przejmuje 

patronat nad jednym autokarem z Ukrainy.                                                                   
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Jest to zapisane w budżecie promocyjnym. Chcemy pokazać młodzieży nasze 

Opoczno, nasze dziedzictwo kulturowe. To ważne, by Opoczno miało swój 

udział i miejsce w tym przedsięwzięciu światowym.  

Barbara Wacławiak – radna – To cenna inicjatywa, ale radni powinni być 

informowani wcześniej, a nie tak późno się dowiadywali.  

Elżbieta Dorocińska – radna – Do budżetu i prognozy finansowej – wszystko 

jest potrzebne, ale mam rozterkę dlaczego te zadania a nie inne. Wiele zadań na 

które są projekty techniczne nie zostało wykonanych, a są robione nowe 

projekty na nowe zadania. Nie możemy robić kanalizacji z uwagi na brak 

środków to może choć jakaś pomoc przy budowie przydomowych oczyszczalni, 

fotowoltaika, solary, gazyfikacja gminy. Opoczno jest postrzegane jako jedno z 

najbardziej zanieczyszczonych miast. Całe ogrzewanie oparte jest na węglu. 

Proszę, by kiedyś Burmistrzowie uwzględnili te zadania. Radny Kopera mówi o 

terenach inwestycyjnych, ale czy inwestorzy przyjdą do nas jeśli nie będzie 

zrobiona infrastruktura.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – O 

potrzebie rozmów z Powiatem i na temat współpracy z Powiatem 

rozmawialiśmy na Komisji Rolnictwa. Wykonanie drogi w Bukowcu – jest to 

jeden projekt gotowy do wykonania przy partnerstwie Gmina – Powiat. 

Następny projekt, który warto przypomnieć to Janów Karwicki. Czekamy na 

realizację projektu, a odzewu nie ma.  Na Komisji mieliśmy informację od 

Naczelnika, że Powiat wystąpił o zupełnie inne zadania, a projekty gotowe 

zostały odłożone. Gmina ma ograniczone środki do dyspozycji, a te zadania są 

milionowe. Przypomnę, że droga w Janowie Karwickim została zniszczona przy 

budowie obwodnicy Opoczna. Powiat opracował projekt, ale trafił on do 

szuflady. Dwa olbrzymie zadania czekają.  

Jeśli mówimy o rozwoju Opoczna to mówmy o całości, nie tylko miasto, ale 

cała gmina musi się rozwijać, czyli również miejscowości wiejskie. Musimy o 

tym pamiętać i budżet tak równoważyć, by gmina rozwijała się cała.  

Budżet nie zadowala wielu radnych, ale bądźmy realistami, póki co opieramy 

się na środkach własnych, nie mamy środków zewnętrznych. Jedyny plus to 

rondo, które udało się zrealizować przy współpracy z Województwem.  

Jeśli chodzi o środki na tereny inwestycyjne – żebyśmy nie zrobili jak w 

Końskich, nie zapędzili się, mają tereny a nic więcej się nie dzieje. To że środki 

się znalazły to dobrze, bo w przeciwnym wypadku pojawiłby się zarzut, że nie 

chcemy się rozwijać, ale potrzebny jest też umiar. Ten budżet jest pewną 

kontynuacją, uwzględnia spłaty zadłużenia, bo trzeba ponieść konsekwencje za 

działania.  

Przez lata powielamy pewne rzeczy, wydatki. Należy zmonitorować pewne 

obszary gminy. Należałoby trochę ograniczyć pewne wydatki, według mnie.  

Nie rozumiem pewnych spraw - Pani Skarbnik mówiła, że nie możemy wziąć 

pożyczek z WFOŚiGW, a przecież one są często umarzane.  

Sanitacja gminy – co musieliśmy wykonaliśmy, ale nie całość. Sprawa sanitacji 

to przecież kwestia ekologii, polepszania warunków życia, równe szanse. 

Należy szukać sposobów wyjścia naprzeciw potrzebom mieszkańców.  
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Kwestia budowy dróg – sołtysi często zgłaszają potrzeby. Być może pojawią się 

pewne programy. Trzeba wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o środki na 

drogi dojazdowe do pól, żebyśmy nie zaprzepaścili czasu na złożenie wniosku 

do końca lutego. Szukajmy środków zewnętrznych na pewne zadania.  

Anna Wolowska – radna – Będę głosować „za” budżetem, ale mam prośbę. 

Jak będzie przebudowa skrzyżowania ulic Biernackiego – Partyzantów – to 

zróbmy chodniki po obydwu stronach ul. Biernackiego od Galerii do 

skrzyżowania z ul. Partyzantów.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Przy tej inwestycji będą 

przebudowane ulice przyległe, wlotowe na długości 40-70 metrów. W przyszłej 

Prognozie Finansowej, mam nadzieję, znajdzie się przebudowa całej ulicy 

Biernackiego. Będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Jeśli 

dostaniemy pieniądze to zrobimy całą ulicę i chodniki.  

Dziękuję za dyskusję nad budżetem. Ten budżet nie jest łatwym budżetem, 

inwestycji nie mamy za dużo, musimy się skoncentrować na zadłużeniu, by 

spłacić odsetki, bo to poważne kwoty. Dziękuję za zrozumienie i proszę o 

przyjęcie budżetu.  

Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę                                                                                    

Nr XVII/161/2016 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2016 

rok.  
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Dziękuję za przyjęcie budżetu. 

Liczymy na Państwa współpracę.  

 

e) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty 

dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone 

Światło” w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 

Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: określenia kwoty 

jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum 

Integracji Społecznej „Zielone Światło” w Opocznie utworzonego przez 

organizację pozarządową.  

Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Ewa Kądziela – Prezes CIS – Chciałam ponownie zgłosić niezgodność prawną 

uchwalania kwoty na działalność Centrum. Nie przyjmiemy tym razem żadnych 

dotacji od Państwa. Na jakiej podstawie jest uchwalona stawka dotacji? To co 

przedstawiła Pani Kierownik to tylko jest mechanizm z ustawy zastosowania  

przelicznika. Czy Państwo się zastanowili na jakiej podstawie ten przelicznik 

został Państwu przedstawiony? Co za te 40 zł mamy kupić?                         
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Niezgodność prawna występuje w zakresie zastosowania art. 10 w 

przyznawaniu dotacji. My nie jesteśmy zleceniem zadania publicznego. Decyzja 

Wojewody nie jest zleceniem wykonania zadania publicznego, tylko jest 

uprawnieniami. W przypadku zlecenia przez Gminę zadania publicznego w 

postaci założenia, prowadzenia Centrum Integracji Społecznej lub prowadzenia 

programu reintegracji społeczno - zawodowej dla uczestników, mieszkańców 

Gminy Opoczno ma zastosowanie art. 10. Natomiast na dzień dzisiejszy my 

jesteśmy niezależną jednostką działającą z uprawnieniami Wojewody i 

wykonujemy usługę z art. 3 prowadzenia programu reintegracji społeczno – 

zawodowej dla mieszkańców dla Gminy Opoczno. Państwo nie dajecie na 

działalność Centrum żadnych kwot. Państwo dajecie nam kwoty za refundację 

uczestnictwa w programie zatrudnienia socjalnego uczestników, czyli 

mieszkańców Gminy Opoczno. Jeszcze raz wnioskuję o refundację kosztów 

uczestnictwa 80 osób w programie zatrudnienia socjalnego w Centrum 

Integracji Społecznej lub zlecenia wykonania mi zadania publicznego w tym 

zakresie. Refundacja kosztów, a zlecenia zadania publicznego to są dwie różne 

sprawy. Było o to wnioskowane i Wydział posiada te dokumenty. Wszystkie 

gminy stosują art. 10 ust. 6 pkt 6 refundacja kosztów uczestnictwa za usługę 

określoną w art 3, nie w art. 10.  

Od 2008 roku w długoterminowej prognozie finansowej Gminy nie zostało 

zapisane finansowanie tego zadania.  

Na jakiej podstawie Pani Kierownik ustaliła kwotę? Którą kategorię wydatków 

mam finansować za tę kwotę 40 zł?  

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi na pismo z dnia 21 sierpnia 

2008 roku kierowane do Burmistrza z wyliczoną kwotą. Nie do Państwa 

kompetencji należy ustalanie wysokości stawek. To PFRON ustala wysokość 

stawki uczestnika WTZ czy ŚDS i to jest kwota około 3 tys. zł. Wyliczona w 

piśmie stawka to 1 tys. 166 zł 61 zł. To pismo ma Wydział.  

Nie przyjmiemy żadnej dotacji tego rodzaju. Proszę i wnioskuję o refundację 

kosztów uczestnictwa.  

Poza tym nie ma 14 pracowników Centrum, a jest 28 dla terenu Gminy, nie liczę 

terenu Powiatu. Nikt się z nami nie kontaktował z Wydziału, ani nie ustalał 

liczebności uczestników Centrum. W zeszłym roku obsłużyliśmy 333 

uczestników. Czy jest zadanie większe od naszego w budżecie? Państwo 

możecie to refundować, ale chciałam dopowiedzieć, że to nie jest dobrowolność. 

To obowiązkowe zadanie własne Gminy, a nie dobrowolne. Proszę, by 

wstrzymać dyskusję i głosowanie do czasu kiedy ustalimy co i na co Gmina ma 

nam płacić. W tej chwili nie wiem na co Państwo przeznaczają dla nas te 40 zł.   

Zwracaliśmy się z wnioskiem, by Gmina zwróciła nam pieniądze z 2011 roku, 

gdzie sprzątaliśmy miasto od ul. Granicznej do Orlenu i od ul. Inowłodzkiej do 

ul. Partyzantów. Za dwa miesiące nie zapłacono nam pieniędzy. Mamy zlecenie 

Naczelnika i pismo byłego Sekretarza, że nie było umowy. Umowa była słowna  

i obowiązuje zgodnie z prawem tak samo.  
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Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 

Zwracam się do Kierownictwa Urzędu, w związku z tym że Pani Prezes 

wnioskuje, aby tę uchwałę znieść z porządku obrad sesji. Jakie jest Państwa 

stanowisko?  

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Prosiłam o przerwę, bo nie 

miałam sygnału od Pani Kądzieli, że projekt uchwały budzi jej sprzeciw.  

Projekt uchwały został  przygotowany na podstawie ubiegłorocznej uchwały, 

której nam Wojewoda nie uchylił. Skoro jest wniosek, by wycofać projekt 

uchwały to przychylamy się do niego, powołamy zespół i wypracujemy wspólne 

stanowisko na następną sesję.  

Jarosław Jurowski – radny – Chcemy zobaczyć jak wydaliście pieniądze w 

ubiegłym roku. Ile Gmina zalega Państwu za usługi w 2011 roku?  

Ewa Kądziela – Prezes CIS – Rachunki opiewały na kwotę 13 tys. 980 zł 16 

gr. Gminę obsługiwało 60 osób.  

A na co wydaliśmy pieniądze – Wydział posiada taką informację.  

Andrzej Pacan – radny – Gmina ma pracowników interwencyjnych i wcale nie 

musi przeznaczać pieniędzy na Fundację. Apel w stylu „macie dać i tyle” jest 

nie na miejscu. Nie tędy droga. Nie w takim tonie. Nie weźmiecie pieniędzy to 

inni wykonają te zadania.  

Alicja Szczepaniak – radna – Pierwszy raz się dowiaduję, że nie została 

zapłacona faktura. Dlaczego?  

Barbara Bąk – Skarbnik - Taka faktura nie dotarła do księgowości.  

Jadwiga Figura – radna – Dlaczego Pani Kądziela nie miała zaproszenia na 

Komisje?  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Jest 

wniosek, by wycofać projekt uchwały i wrócić do tematu na przyszłych 

komisjach. Zamknijmy dyskusję i odłóżmy temat na następną sesję. Urząd 

Miejski i Pani Prezes wspólnie przygotują projekt uchwały, który nie będzie 

kontrowersyjny.  

Poddaję pod głosowanie wniosek formalny, by zamknąć dyskusję.  

Rada Miejska głosami: za – 11 przyjęła wniosek o zamknięcie dyskusji.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

f) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, 

publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 

sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, 

publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno.  

Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

Tomasz Kopera – radny – Dyrektorzy szkół zgłaszali, że nie otrzymali 

projektu uchwały.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 

Materiały sesyjne otrzymują tylko radni.  
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Nie do końca procedury zostały 

przeprowadzone. Jest problem z odbieraniem poczty przez Dyrektorów. Na 

ostatnim spotkaniu z Dyrektorami dyskutowaliśmy i padło stwierdzenie, że 

Dyrektorzy chcieliby otrzymać regulamin w formie uchwały i tak to zostało 

przygotowane.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę                                                                                    

w sprawie Nr XVII/162/2016 w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do 

publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów prowadzonych przez 

Gminę Opoczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 

Ad. pkt. 10.             Zapytania i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Wołąkiewicz przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu Rady Krzysztofowi Grabskiemu.  

Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Zapraszam do 

dyskusji. 

Tomasz Kopera – radny – Czy wydana już została decyzja o warunkach 

zabudowy dla terenów należących do Spółdzielni przy ul. Dworcowej? Chodzi o 

sprawę Cauflandu.  

Dział Obsługi Inwestora – na jakim etapie jest jego utworzenie?  

Zwracam się do radnego Andrzeja Pacana – czy jest Pan Prezesem 

Stowarzyszenia?  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Decyzja o warunkach zabudowy jest 

wydana dla Invest Media na pawilon handlowy. Dokument został wydany przez 

mojego poprzednika w 2014 roku.  

Co do pytania drugiego to mam asystenta do spraw obsługi Inwestora – to Pan 

Tomasz Milczarek. Zajmuje się tym biurem, koordynuje  moje działania 

związane z rozwojem przedsiębiorczości. Do Zespołu należy też Pani Barbara 

Przygodzka. To Zespół 2-osobowy: Pan Tomasz Milczarek i Pani Barbara 

Przygodzka.  

Andrzej Pacan – radny – Jestem Przewodniczącym UKS przy Szkole 

Podstawowej w Bielowicach, nie prowadzącej działalności gospodarczej.  

Jarosław Jurowski – radny – Czy trwają rozmowy ze Starostwem 

Powiatowym na temat zagospodarowania budynku na ul. Rolnej, gdzie mieściła 

się geodezja, na mieszkania socjalne? Pomagamy Starostwu, pukajmy o swoje.  

Jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza – w moim odczuciu to nie jest też 

wina ludzi, którzy palą śmieciami. Przyjrzyjmy się bardziej odlewni w 

Opocznie. Miała się wynieść, a pozostaje w centrum miasta. Zanieczyszczenia 

odczuwamy praktycznie codziennie. Podczas kontroli odlewnia jest nieczynna. 

Na nasze drugie miejsce w niechlubnym rankingu najbardziej 

zanieczyszczonych miast mają wpływ zakłady, a w dużej mierze odlewnia. 
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Mieszkańcy tracą cierpliwość. Mieliśmy spotkanie z mieszkańcami. Nic się nie 

zmieniło. Odlewnia się nie wyniosła, nadal zanieczyszcza Opoczno.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Rozmawiałem z Prezesem odlewni 

m.in. na temat zanieczyszczenia. Prezes zapewniał mnie, że po to powstał nowy 

obiekt przy ul. Piotrkowskiej, żeby przenieść tam produkcję, ale to proces, który 

musi być rozłożony w czasie. Technologie, warunki unijne powodują 

wydłużenie w czasie przeniesienia produkcji. Wiemy o tym, że są protesty 

mieszkańców.  

Jeśli chodzi o zanieczyszczenie Opoczna to czujnik jest ustawiony na pl. 

Kościuszki, a więc tam gdzie jest największe zanieczyszczenie. Możemy to 

przekuć na sukces, możemy pozyskać pieniądze na pewne projekty. Byliśmy u 

Burmistrza w Tomaszowie Maz., zorganizujemy konferencję w Opocznie, 

zaprosimy Ministra, będziemy rozmawiać i myślę, że nam się uda.  

Niektóre zadania Powiatu funkcjonują w naszych budynkach np. Warsztaty 

Terapii Zajęciowej mieszczą się w budynkach OPS-u. Zrobimy wszystko by 

polepszyć naszą bazę lokalową. Mamy pewne propozycje i będziemy je 

przedstawiać Staroście.  

Pietrzyk – Stowarzyszenie Kupców Opoczna „Bazarek” – Kupcy z bazarku 

prosili mnie bym przekazał 460 podpisów przeciw powstaniu w Opocznie 

sklepu wielkopowierzchniowego Cauflad. Boimy się o miejsca pracy. 

Przekazuję podpisy na ręce Burmistrza – pismo przewodnie stanowi załącznik 

nr 22 do protokołu.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Nie jestem zwolennikiem budowania 

sklepów wielkopowierzchniowych. Co do sklepu Caufland – rozmowy są 

prowadzone poza nami, właściciel terenu prywatny dogaduje się z Inwestorem. 

Warunki zabudowy zostały wydane w 2014 roku. Postawiliśmy bardzo surowe 

warunki, wręcz zaporowe. Zobowiązaliśmy ich do przebudowy dwóch ulic z 

chodnikami, skrzyżowania, wyjazdu z bazarku na kwotę  1 mln 700 tys. zł. To 

cena zaporowa. Nasze możliwości są ograniczone jeśli chodzi o blokadę takich 

inwestycji.  

Powtarzam, nie jestem zwolennikiem budowania sklepów 

wielkopowierzchniowych. 

Alicja Szczepaniak – radna – Oglądałam w Telewizji, że ze środków unijnych 

można zakupić urządzenia do badania zanieczyszczenia powietrza i one są na 

stanie Straży Miejskiej. Można zainteresować się tematem i zakupić takie 

urządzenia.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – W Tomaszowie Maz. był też Poseł i 

doszliśmy do wspólnych wniosków, że w temacie zanieczyszczenia powietrza 

możemy skorzystać z  pieniędzy unijnych. Konferencja zostanie zorganizowana 

pod koniec lutego, o czym zawiadomimy Państwa.  

Tomasz Kopera – radny – Odnosząc się do wypowiedzi kupców opoczyńskich 

- na ostatniej środowej Komisji Rewizyjnej złożyłem wniosek, by została 

przedstawiona sytuacja prawna działek, które należą do Spółdzielni, ponieważ 

uzyskałem informację, że część tych dziełek została przez Gminę zasiedzianych, 

czyli Gmina stała się właścicielem tych działek, które teraz będą przedmiotem 
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sprzedaży. W dziwnych okolicznościach Gmina została wykreślona z Ksiąg 

Wieczystych. W dniu 4 lutego na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej ta sprawa 

będzie przez urzędników Urzędu Miejskiego wyjaśniana. Jaki był i jaki jest stan 

prawny tych działek? Z pewnych źródeł wiem, że istnieją jeszcze możliwości 

dochodzenia przez Gminę praw do tych działek i w ten sposób zablokowania 

budowy.  Jeśli były niedociągnięcia urzędników czy niejasności prawne to być 

może tak uda nam się zablokować tę inwestycję.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Zobowiążę swoje służby do 

sprawdzenia tematu. Na posiedzenie 4 lutego otrzymacie Państwo komplet 

dokumentów.  

Barbara Wacławiak – radna – Jest prośba do Burmistrza, aby spotkanie 

odbyło się w godz. 14-15.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Weźmiemy to pod uwagę.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Jeśli  

chodzi o zatokę autobusową przy Szkole Podstawowej w Sielcu – jakie jest 

stanowisko Gminy? Wnioskuję, by Gmina zajęła się tym tematem. Chodzi o 

bezpieczeństwo dzieci. Stawiam swoją osobę do dyspozycji. Chętnie wezmę 

udział w spotkaniu. Wczoraj odbyło się spotkanie na temat świetlic wiejskich. 

Statut Gminy daje możliwość powołania doraźnych Komisji. Chodzi o to, by 

Burmistrz, radni, prawnicy spotkali się i przedyskutowali propozycje z wczoraj.  

Zachodzi pilna potrzeba zorganizowania spotkania, byśmy mieli świadomość w 

jakim kierunku idziemy, by służyć mieszkańcom jak najlepiej.  

Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Bezpieczeństwo dzieci 

jest nam bliskie. Komisja Bezpieczeństwa sprawdziła i wydała opinię. 

Stwierdzili, że zatoka nie jest właściwa, a przystanek. Wystosowaliśmy pismo, 

by ponownie sprawdzili, ale z naszym udziałem.  

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Na wczorajszym spotkaniu 

zadeklarowaliśmy z Burmistrzami trzy sposoby funkcjonowania świetlic i 

daliśmy termin do końca lutego, żeby konkretne środowiska określiły się na 

jakich zasadach chcą funkcjonować. Nie widzę żadnych przeszkód, by 

zorganizować zespół, który będzie roboczo pracował nad tymi rozwiązaniami, 

przy udziale pracowników gminy, radnych, służb prawnych. Czekamy na 

propozycję, kiedy taki zespół mógłby się spotkać i kto wziąłby w nim udział. 

Jesteśmy otwarci.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i 

przystąpił do realizacji ostatniego punktu obrad sesji.  

 

Adn. pkt. 11. 

 Zamknięcie obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz 

podziękował obecnym za udział i zamknął XVII sesję Rady V kadencji 

wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam siedemnastą sesję Rady Miejskiej                         

w Opocznie”.  
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Protokół wyłożony do wglądu od dnia 22 lutego 2016r.  

 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 12.20 

 

 

 

Protokołowały:                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  

 

                                                                     Grzegorz Wołąkiewicz  

Marta Gonsiewska 

 

Bogumiła Kędziora                                   

                                                                          

Sekretarz obrad  

 

                                                       Jadwiga Figura 
 
 
 

 
 
  

 


