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Protokół Nr XXIV/16 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 16 września 2016r. 

 

Ad. pkt. 1. 
Otwarcie obrad. 
Dwudziestą czwartą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie 

art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w dniu 16 
września 2016r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz 
wypowiadając formułę: „Otwieram dwudziestą czwartą 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. 
Na sali jest 20 radnych i Rada Miejska ma prawo podejmować prawomocne 
uchwały. 
Przewodniczący poinformował, że wpłynął do niego wniosek podpisany przez 
grupę dziewięciu radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w 
Opocznie, wraz z  załączonym do niego porządkiem obrad oraz projektami 
uchwał. 
Wniosek radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że listę obecności podpisało 20 
radnych, wobec czego obrady są prawomocne. 
 
Ad. pkt. 2. 
 Wybór sekretarza obrad. 
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował na sekretarza obrad radnego 
Zbigniewa Sobczyka, który wyraził na to swoją zgodę. 

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radnego 
Zbigniewa Sobczyka na sekretarza obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w 
Opocznie. 

 
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. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do 
porządku obrad sesji. 

 
Burmistrz Opoczna zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

czterech projektów uchwał: 
a) w punkcie 5 projektu uchwały w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków 

stanowiących dochody budżetu Gminy Opoczno instrumentem płatniczym, 
b) w punkcie 6 projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/170/2016 

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

c) w punkcie 7 projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 
XXIII/255/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2016r. w 
sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, 

d) w punkcie 8 projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 
Głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 wnioskodawcy wyrazili zgodę na 
zmianę porządku obrad. 
 

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 wprowadziła do 
porządku obrad jako punkt 5 projekt uchwały w sprawie: dopuszczenia zapłaty 
podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Opoczno instrumentem 
płatniczym. 

 
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0 wprowadziła do 

porządku obrad jako punkt 6 projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały 
XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w 
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 wprowadziła do 

porządku obrad jako punkt 7 projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 
XXIII/255/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2016r. w 
sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

 
Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 0, wstrz. – 0 wprowadziła do 

porządku obrad jako punkt 8 projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
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Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Opocznie. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków 

stanowiących dochody budżetu Gminy Opoczno instrumentem 
płatniczym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/170/2016 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/ 255/2016 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w 
budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych 
Rady. 

10. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. pkt. 4. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Opocznie. 
 

Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej - proszę składać 
kandydatury do Komisji Skrutacyjnej.  
Tomasz Kopera – radny -  zgłaszam kandydaturę radnej Anny Wolowskiej. 
Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej – czy radna Anna 
Wolowska wyraża zgodę? 
Anna Wolowska – radna – nie. 
Jarosław Jurowski – radny -  zgłaszam kandydaturę radnego Mieczysława 
Wojciechowskiego. 
Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej – czy radny Mieczysław 
Wojciechowski wyraża zgodę? 
Mieczysław Wojciechowski- radny– tak, wyrażam zgodę. 
Zbigniew Sobczyk – radny -  zgłaszam kandydaturę radnego Jarosława 
Jurowskiego. 
Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej – czy radny Jarosław 
Jurowski wyraża zgodę? 
Jarosław Jurowski – radny – tak, wyrażam zgodę. 
Anna Wolowska – radna – zgłaszam kandydaturę radnego Ryszarda Starusa. 
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Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej – czy radny Ryszard 
Starus wyraża zgodę? 
Ryszard Starus – radny – tak, wyrażam zgodę. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał kto jest za powołaniem Komisji 
Skrutacyjnej w składzie: radny Mieczysław Wojciechowski, radny Ryszard 
Starus, radny Jarosław Jurowski. 

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

Nr XXIV/259/2016 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla 
przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej – ogłaszam przerwę 
celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej. 
 
Po przerwie 
Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej – wznawiam obrady. 
Czy Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się? 
Jarosław Jurowski – radny – Przedstawiam skład Komisji Skrutacyjnej – radni 
Jarosław Jurowski, Mieczysław Wojciechowski, Ryszard Starus. 
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Jarosław Jurowski.  
Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej – proszę o zgłoszenie 
kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 
Tomasz Kopera – radny – zgłaszam kandydaturę radnej Anny Wolowskiej. 
Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej – czy radna Anna 
Wolowska wyraża zgodę? 
Anna Wolowska – radna – tak, wyrażam zgodę. 
Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej – ogłaszam przerwę w 
celu przygotowania materiałów do głosowania. 
 
Po przerwie 
Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej – wznawiam obrady. 
Jarosław Jurowski – radny – Przewodniczący komisji Skrutacyjnej – odczytał 
regulamin głosowania i przedstawił kartę do głosowania – stanowiące załącznik 
do uchwały o powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pokazuje, że urna jest pusta, następnie 
odczytywani są radni według alfabetu, wydawane są im karty do głosowania i 
radni głosują tajnie za parawanem. Następnie Komisja Skrutacyjna liczy karty i 
sporządza protokół z głosowania. 
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Jarosław Jurowski – radny – Przewodniczący komisji Skrutacyjnej – odczytał 
protokół Komisji Skrutacyjnej. 
Materiały z głosowania stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Głosów poprawnie oddanych – 20. Za 
wyborem radnej Anny Wolowskiej na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w 
Opocznie głosowało 12 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się – 0. 
 
Tym samym: 

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIV/260/2016 w sprawie: wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 5.  

Podjęcie uchwały w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków 
stanowiących dochody budżetu Gminy Opoczno instrumentem płatniczym. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy 
Opoczno instrumentem płatniczym. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/261/2016 w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących 
dochody budżetu Gminy Opoczno instrumentem płatniczym. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/170/2016 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zmiany uchwały XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 
2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/262/2016 w sprawie: zmiany uchwały XIX/170/2016 Rady Miejskiej 
w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określenia terminu, 
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częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/255/2016 
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w 
budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zmiany uchwały nr XXIII/255/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 
sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/263/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/255/2016 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie 
Gminy Opoczno na rok 2016. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna - punkt został wprowadzony do 
obrad sesji nadzwyczajnej ze względu na terminy, które są konieczne, żeby 
zdążyć przed wygaśnięciem kary obowiązującej do 5 listopada 2016r.  
Krzysztof Grabski – radny – czym spowodowana jest podwyżka? 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – podwyżka 
spowodowana jest wzrostem cen produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości 
1,6 procenta w odniesieniu do kosztów zużycia materiałów, paliw, opału i 
energii elektrycznej. W przypadku wody podwyżka jest nieznaczna, ponieważ 
sprawa wodociągów jest zamknięta. W obecnym czasie budujemy już niewielkie 
odcinki sieci wodociągowej. W przypadku kanalizacji wzrosła amortyzacja w 
związku z budową infrastruktury wodno–kanalizacyjnej. Dodatkowo 
przyjęliśmy kilka osób do pracy w związku z rozbudową oczyszczalni. 
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 Krzysztof Grabski – radny – z tego co wiem to od nowych inwestycji nie 
naliczana jest amortyzacja. 
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – nie nalicza się 
kosztów podatkowych. Amortyzacja nie jest kosztem podatkowym i jest 
normalnie naliczana. 
Krzysztof Grabski – radny- zasięgnąłem  informacji na temat opłat w gminach 
sąsiednich: Drzewica – 2,66 zł, Gowarczów – 2,80 zł, Sławno - 2,45 zł, są to 
ceny netto. Kanalizacja: Drzewica – 4,04 zł, Sławno – 3,90 zł, Gowarczów – 
4,50 zł. Wszędzie woda i kanalizacja jest tańsza. Przy sprzedaży PGK zyskuje 
niewiele - 354 tyś. zł, dlatego nie wiem czy warte jest wprowadzania podwyżki 
tych opłat. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy -  To jest zakład czy spółka?  
Janina Ziębicka – Członek Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie – chciałabym 
sprostować Pana wypowiedź. Jeśli chodzi o Drzewicę to mają tam dopłatę z 
gminy w wysokości 0,50 zł za m³ ścieków. Jeśli chodzi o Sławno to są tam 
zakłady budżetowe. 
Krzysztof Grabski – radny- nawet jeśli gmina dopłaca w Drzewicy 0,50 zł to w 
sumie będzie 4,50 zł. To koszt mniejszy niż u nas. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 2, przeciw – 13, wstrz. – 4 nie podjęła 
uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 9.  

Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany składów osobowych komisji 
stałych Rady: 

 
c) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty, Kultury / odwołanie radnego Roberta Grzesińskiego/ 
 

Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw - 0, wstrz. - 1 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/264/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
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d) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa /odwołanie radnego 
Roberta Grzesińskiego/ 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 10, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/265/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.  
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 
e) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty, Kultury /odwołanie radnego Tomasza Kopery/ 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/266/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury.  
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 
f) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży                            

i Kultury Fizycznej /odwołanie radnego Zbigniewa Sobczyka/ 
 

Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/267/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 
g) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej /odwołanie radnej 

Anny Wolowskiej/ 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/268/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
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h) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Oświaty, Kultury /odwołanie radnego Wiesława Wołkiewicza/ 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/269/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury.  
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

 
i) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu /odwołanie radnego Wiesława 
Wołkiewicza/ 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/270/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.  
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 
j) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży                      

i Kultury Fizycznej /powołanie radnego Roberta Grzesińskiego/ 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/271/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.  
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 
k) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej /powołanie 

radnego Roberta Grzesińskiego/ 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/272/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
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l) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu  /powołanie radnego Tomasza 
Kopery/ 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/273/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

 
m) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa / powołanie radnego 
Zbigniewa Sobczyka/ 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/274/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.   
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 
n) zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Handlu i Usług /powołanie radnej Anny Wolowskiej/ 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/275/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.  
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 
o) zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Handlu i Usług /powołanie radnego Wiesława 
Wołkiewicza/ 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/276/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.  
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
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p) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa /powołanie radnego 
Wiesława Wołkiewicza/ 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/277/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

q) odwołania Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Budżetu, Handlu i Usług /odwołanie radnej Jadwigi Figury/ 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw - 8, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/278/2016 w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.  
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

 
r) odwołania Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu /odwołanie radnej Ireny 
Przyborek/ 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 8, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/279/2016 w sprawie: odwołania Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.  
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

 
s) odwołania Wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury /odwołanie radnej Barbary 
Wacławiak/ 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 8, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/280/2016 w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącej Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury.  
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
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t) odwołania Wiceprzewodniczącej Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
/odwołanie radnej Elżbiety Dorocińskiej/ 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 8, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/281/2016 w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącej Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.  
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  
 

u) odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, 
Młodzieży i Kultury Fizycznej /odwołanie radnego Andrzeja 
Pacana/ 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 8, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/282/2016 w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji do 
Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.  
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  
 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – ogłaszam 
przerwę po to, by Komisje spotkały się i dokonały wyłonienia ze swego grona 
Przewodniczących i Wiceprzewodniczących na brakujące wakaty. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie swój wniosek o przerwę.  

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw - 0, wstrz. – 0 przyjęła wniosek.  
 

Po przerwie  
 

v) wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Budżetu, Handlu i Usług 

 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie kandydata.  
Wiesław Turek – radny – Komisja zaproponowała moją kandydaturę, głosami: 
za – 4, przeciw – 1, wstrz. - 2.  

Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw - 0, wstrz. - 1 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/283/2016 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.  
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  
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w) wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu 

 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie kandydata.  
Andrzej Pacan – radny – Komisja zaproponowała radnego Tomasza Koperę, 
głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. - 0.  

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/284/2016 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.  
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 
x) wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i 

Kultury Fizycznej 
 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie kandydata.  
Robert Grzesiński – radny – Komisja zaproponowała moja kandydaturę, 
głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. - 2. A na Wiceprzewodniczącą radną Renatę 
Gabryś głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. - 2.  

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/285/2016 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej. 
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  
 
Robert Grzesiński – radny – Dziękuję radnemu Tomaszowi Rurarzowi i 
radnemu Andrzejowi Pacanowi za prowadzenie Komisji przez dwa lata.  
 

y) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury 

 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie kandydata.  
Eugeniusz Łączek – radny – Komisja zaproponowała radnego Mieczysława 
Wojciechowskiego, głosami: za – 3.  

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/286/2016 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury.  
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 
Robert Grzesiński – radny – Proszę wprowadzić do porządku obrad wybór 
Wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny. 
Sylwester Ziębicki – prawnik – Jest w porządku.  
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z) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie kandydata.  
Alicja Szczepaniak – radna – Komisja zaproponowała radnego Jana Stępnia.  

Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/287/2016 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.  
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  

 
aa) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, 

Młodzieży i Kultury Fizycznej 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie kandydata.  
Robert Grzesiński – radny – Komisja zaproponowała radną Renatę Gabryś, 
głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. 2.  

Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw - 0, wstrz. - 1 podjęła uchwałę 
Nr XXIV/288/2016 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do 
Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.  
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  
 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Mamy propozycję uchwały w 
sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno 
/załącznik nr 39 do protokołu z sesji/. 
Uchwała podjęta przez Radę Miejską w kwietniu została zakwestionowana 
przez RIO. System podziału na gospodarstwa domowe w myśl ustawy o 
porządku jest nieprawidłowy. To zróżnicowanie może być od nieruchomości, a 
nie od gospodarstwa domowego. Nie mamy innego wyjścia, jak ustalić stawkę 
od osoby.  
Sylwester Ziębicki – prawnik – Zmienił się skład Kolegium NSA i on zmienił 
stanowisko w tej kwestii.  
Jarosław Jurowski – radny – Ile mieszkańcy będą płacić za odpady? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nowe stawki będą obowiązywały 
od stycznia przyszłego roku. Na razie obowiązują stawki z uchwały z kwietnia.  
Zbigniew Sobczyk – radny – Informuję, iż przez Klub Radnych „Nowe 
Opoczno”  zostały podjęte dwie uchwały - w sprawie wykluczenia ze składu 
Klubu radnego Krzysztofa Grabskiego i przyjęcia do składu radnego Jarosława 
Jurowskiego.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął                                                                        
i przystąpił do realizacji ostatniego punktu obrad sesji.  
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Ad. pkt. 10. 
 Zamknięcie obrad. 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz 
podziękował obecnym za udział i zamknął XXIV sesję Rady VII kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą czwartą sesję Rady 
Miejskiej w Opocznie”.  
 
 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 18 października 2016r.  
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji 15.00, godz. zamknięcia sesji 16.50 
 
              
                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  
 
                                                                     Wiesław Wołkiewicz  
Protokołowały:  
 
Bogumiła Kędziora   
 
Alicja Firmowska                        

                                                                                       
Sekretarz obrad  

 
                Zbigniew Sobczyk 


