PROTOKÓŁ Nr XXV/16
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2016r.
Ad. pkt. 1
Otwarcie obrad.
Dwudziestą piątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 28 października
2016r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz
wypowiadając formułę: „Otwieram dwudziestą piątą sesję Rady Miejskiej w
Opocznie”.
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Na sali jest 20 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne
uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz poprosił
wszystkich zebranych, aby uczcili pamięć radnej Renaty Gabryś minutą
ciszy.
Ad. pkt. 2
Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radną
Jadwigę Figurę, która wyraziła zgodę.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała radną
Jadwigę Figurę na sekretarza obrad XXV sesji Rady Miejskiej.
Ad. pkt. 3
Ślubowanie radnego.
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej - Proszę o podejście
Pana Pawła Wajrota, który w imieniu Pani Emilii Koźmińskiej Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej wręczy zaświadczenie o
wyborze radnego.
Pan Paweł Wajrot poinformował, że dnia 2 października 2016 roku
odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie. Pan Tomasz
Rurarz został wybrany radnym Rady Miejskiej w Opocznie.
Pan Paweł Wajrot wręczył zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o
wyborze radnego.
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Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Stosownie do
przepisów ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do
sprawowania mandatu radnego składa on ślubowanie. Polega to na tym, że
Przewodniczący odczytuje rotę ślubowania, a radny wypowiada słowo:
„Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż
Bóg”. Od tego momentu radny wchodzi w prawa i obowiązki radnego.
Przewodniczący odczytał tekst ślubowania, a Pan Tomasz Rurarz dodał słowa:
„Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Zaświadczenie i tekst ślubowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu z
sesji.
Ad. pkt. 4
Przedłożenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został
doręczony wraz z zaproszeniem na sesję.
Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ślubowanie radnego.
4. Przedłożenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy
Opoczno Ewie Bąkowskiej.
6. Przyjęcie Protokołów z obrad XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w
Opocznie.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
9. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego.
10. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2015/16
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
obszarze Gminy Opoczno,
b) określenia wysokości stawek podatkowych od środków
transportowych na obszarze Gminy Opoczno,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze
Gminy Opoczno,
d) uchylenia uchwały Nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z
dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2016,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2016 – 2029,
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f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016,
g) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy
Opoczno,
h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Opoczno,
i) powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
w zakresie związanym z korzystaniem z cmentarzy komunalnych i
urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych położonych
przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie,
j) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych,
k) przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Opoczno na lata 2014 – 2020”,
l) wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy „Opoczno – Januszewice”
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Opoczno,
m) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych
położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika,
Wojciecha Kossaka z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno,
n) rozpatrzenia uwagi, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic:
Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka,
o) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa,
p) ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług,
q) ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i
Kultury Fizycznej,
r) ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu,
s) ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa,
t) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury,
u) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
v) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny,
Młodzieży i Kultury Fizycznej.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
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Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku
obrad sesji.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – w imieniu Burmistrza wnioskuję o
zdjęcie z bloku uchwał punktów g oraz h.
Ryszard Starus – radny – zgłaszam wniosek o zmianę porządku obrad sesji
polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad w bloku uchwał po podpunkcie
o projektu uchwały w sprawie „zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Handlu i Usług” polegającej na odwołaniu ze składu tejże
komisji Ireny Przyborek.
Krzysztof Grabski – radny – chciałbym zgłosić wniosek o obniżkę wody i
kanalizacji proporcjonalnie tak jak została utworzona przez Zakład Gospodarki
Komunalnej podwyżka, ja proszę o taką samą obniżkę. Poprzednio radni
przegłosowali, że nie chcą podwyżki wody. Za dwa tygodnie z urzędu wchodzą
nowe stawki i dlatego proszę o uwzględnienie tego punktu w porządku obrad.
Może to być w podpunkcie g.
Sylwester Ziębicki – Mecenas - w przedmiocie wniosku Pana Grabskiego
odnośnie obniżki cen wody i kanalizacji informuję, iż zgodnie z ustawą o
finansach publicznych nie przysługuje Panu tego typu inicjatywa
uchwałodawcza. Zgodnie z tą ustawą w zakresie zmian dochodów i wydatków
w budżecie taką inicjatywę ma wyłącznie Burmistrz. W związku z tym ten
wniosek jako bezprzedmiotowy nie może być głosowany jako wniosek o zmianę
porządku obrad.
Krzysztof Grabski – radny – zawsze mówicie, że coś jest bezprzedmiotowe, a
pakujecie nas w podwyżki. Zwróciłem się wczoraj do Prawnika z pytaniem w
jaki sposób możemy ten temat załatwić.
Sylwester Ziębicki – Mecenas - z całym szacunkiem, ale ja zawsze mówię w
liczbie pojedynczej. Jest oczywistym, że najpierw powinien Pan zgłosić się z
takim wnioskiem do Burmistrza. Jeżeli przychyli się do Pana wniosku to
wystąpi z taką inicjatywą.
Krzysztof Grabski – radny - z tego co mi wiadomo, to prawo lokalne uchwala
Rada.
Sylwester Ziębicki – Mecenas – niewątpliwie prawo lokalne uchwala Rada
Gminy. Ustawa o finansach publicznych jednoznacznie wskazuje w tym
zakresie, kto ma inicjatywę uchwałodawczą.
Krzysztof Grabski – radny – w takim razie proszę o pięć minut przerwy,
abyśmy mogli się zastanowić nad tematem tak, aby nasze społeczeństwo nie
było stratne.
Sylwester Ziębicki – Mecenas – zawsze można zarządzić przerwę techniczną,
ale póki co procedujemy nad porządkiem obrad. Zostały zgłoszone trzy wnioski
o zmianę porządku obrad i uważam, że jeden jest niedopuszczalny z mocy
prawa, a pozostałe są do rozstrzygnięcia przez Radę.
Krzysztof Grabski – radny – w takim razie proszę o pięć minut przerwy celem
skonstruowania wniosku, który byłby zgodny z prawem.
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Rada Miejska głosami: za – 8, przeciw – 10, wstrz. – 2 odrzuciła wniosek
o ogłoszenie pięciu minut przerwy.
Krzysztof Grabski – radny – teraz widzimy komu zależy na obniżce wody.
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna – jeśli chodzi o diagnozę prawną myślę,
że wszyscy, poza Panem, rozumiemy zasadność wypowiedzi Pana Mecenasa, a
poza tym jeszcze proszę doprecyzować – obniżka wody, czyli chodzi Panu o
poziom wody?
Krzysztof Grabski – radny – chodzi mi o obniżkę cen wody i kanalizacji.
Poprosiłem o przerwę, żeby sformułować wniosek zgodnie z prawem.
Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej –przechodzimy do
wniosków. Kto z Państwa jest za zdjęciem z bloku uchwał uchwały dotyczącej
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno?
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 wycofała z
porządku obrad z bloku uchwał podpunkt g w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno.
Wiesław Turek – radny – proszę, aby po sprawozdaniu Burmistrza, ktoś
wytłumaczył wszystkim zebranym temat podwyżek za wodę, aby nikt nie miał
nam później za złe.
Andrzej Pacan – radny – było głosowanie nad tym, aby zrobić pięć minut
przerwy. Wniosek został odrzucony. Możemy poruszyć ten temat w
„zapytaniach i wolnych wnioskach”.
Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej – kto z Państwa jest
za zdjęciem z bloku uchwał uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno?
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 wycofała z
porządku obrad z bloku uchwał podpunkt h w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Opoczno.
Ad. pkt. 5
Podjęcie uchwały w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa
Gminy Opoczno Ewie Bąkowskiej.
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - przedstawił notę biograficzną Pani
Ewy Bąkowskiej /załącznik nr 8a do protokołu/.
Zaprezentowano również film na temat życia Pani Ewy Bąkowskiej.
Radni Rady Miejskiej w Opocznie przez aklamację przyjęli uchwałę w
sprawie nadania honorowego obywatelstwa Pani Ewie Bąkowskiej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – chciałbym podziękować Państwu,
ponieważ Pani Ewa Bąkowska jest zasłużoną obywatelką naszej gminy.
Zwracam się również do Dyrektorów szkół, aby przybliżali uczniom sylwetki
zasłużonych osób dla naszego regionu takich jak Pani Ewa, czy major
Dobrzański „Hubal”.
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – proszę Panią
Alicję Ziółkowską Dyrektorkę SP w Kraśnicy, która w imieniu Pani Ewy
Bąkowskiej odbierze akt nadania honorowego obywatelstwa.
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz wręczają Pani Alicji
Ziółkowskiej akt nadania honorowego obywatelstwa dla Pani Ewy Bąkowskiej.
Alicja Ziółkowska – Dyrektor SP w Kraśnicy – pewnie zastanawiacie się
Państwo, dlaczego akurat ja odbieram tak zaszczytny tytuł dla Pani Ewy
Bąkowskiej. Jest to związane z moją rodziną i rodem Dobrowolskich, ponieważ
moja babcia była nianią Pani Ewy. Będąc u Pani Bąkowskiej nagrałyśmy
wspólnie podziękowania kierowane do wszystkich Państwa.
Obecni na sesji wysłuchali nagrania z podziękowaniami Pani E. Bąkowskiej.
Ad. pkt. 6
Przyjęcie Protokołów z obrad XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w
Opocznie.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokoły były wyłożone w
Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym statutem gminy, również dzisiaj
są dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem sesji.
Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXIII sesji
Rady Miejskiej w Opocznie.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest
za przyjęciem protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
29 sierpnia 2016r. w wersji przedłożonej.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z obrad XXIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia
2016r.
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Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXIV sesji
Rady Miejskiej w Opocznie.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest
za przyjęciem protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
16 września 2016r. w wersji przedłożonej.
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z obrad XXIV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 września
2016r.
Ad.pkt.7
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – sprawozdanie obejmuje długi okres. Proszę
o wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego naprawy dróg. Kiedy przetarg został
rozpisany? Kiedy wejdzie do realizacji? Jest już późna pora, bo listopad. Czy te
inwestycje zostaną zrealizowane przed zimą?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – podzielam obawy Pana
radnego. Do wykonania jest wiele ulic. Pracujemy nad dokumentacją. Liczymy,
że październik i listopad będą ciepłe i wtedy będziemy mogli część zrealizować.
Wykonawca jest przygotowany do pracy.
Krzysztof Grabski – radny – chciałbym zwrócić uwagę na oznaczenia
nieruchomości w sprawozdaniu. Co to znaczy, że nie ma podanego adresu, a
podany jest obręb? Chciałbym, aby forma była bardziej czytelna.
Rafał Kądziela– Burmistrz Opoczna – przychylam się do Pana wniosku i
prośby.
Ad.pkt.8
Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – przedstawił
sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 i 10a do protokołu.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił sprawozdanie z analizy
oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. pkt.9
Informacja z przebiegu wypoczynku letniego.
Edyta Krzysztofik – Kierownik ZSSiOL – przedstawiła informację z
przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Anna Pręcikowska – Skoczylas – Zastępca Dyrektora ZSS nr 3 w Opocznie
– w imieniu dzieci biorących udział w zorganizowanym wypoczynku bardzo
dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie.
Wiktor Biernacki – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - za wszelką pomoc w
imieniu swoim, dzieci oraz rodziców bardzo dziękuję.
Ad. pkt.10
Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2015/16
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat
realizacji zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2015/16 oraz wyniki
egzaminów zewnętrznych.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – jeżeli mówimy o szkołach ponad
gimnazjalnych to musimy wspomnieć o ZSS nr 1, który osiągnął bardzo
wysokie wyniki i miejsce w rankingu szkół. Bardzo gratulujemy Pani Dyrektor.
Eugeniusz Łączek – radny - na Komisji Oświaty szczegółowo omówiliśmy
ten temat i również cieszy mnie fakt z tak dobrych wyników. Cieszę się
również, że Pan Burmistrz Kacprzak tak angażuje się w sprawy oświaty.
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – ze swojej strony chciałbym podziękować
Panu Burmistrzowi Kacprzakowi i Panu Naczelnikowi Ziębickiemu. Dobrze
przygotowany materiał. Cieszy mnie fakt, że formy egzaminów będą zmienione,
bo ważne jest, aby to dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności podczas
egzaminów, a nie było to robione na potrzeby rankingu szkół. Jeśli chodzi o
zasady bezpieczeństwa to wszystkie szkoły ich przestrzegają. Dzieci podczas
spacerów noszą kamizelki odblaskowe.
Wiesław Turek – radny – jeśli mówimy o oświacie to chciałbym
zasygnalizować i powiedzieć o dyskusji na Komisji Budżetowej. Konkluzja tej
rozmowy była taka, że należy rozpocząć prace nad dostosowaniem sieci szkół i
organizacji oświaty do proponowanych zmian. Musimy podjąć działania, które
zracjonalizują naszą sieć szkół uwzględniając wszystkie społeczne czynniki, ale
również uwzględniając nasze możliwości budżetowe. Obecnie dokładamy do
oświaty kilka milionów złotych i nie mam nic przeciwko temu, ale z drugiej
strony te pieniądze są zabierane z inwestycji, remontów dróg. Stąd apel K.
Budżetowej, aby jak najszybciej rozpocząć działania, które zracjonalizują sieć
szkół i przygotują nas do reformy oświatowej.
Jadwiga Figura – radna - czy w naszych szkołach istnieje problem dopalaczy.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – system dystrybucji tego typu
używek jest ogólnodostępny. Grono pedagogiczne jest na ten temat bardzo
uczulone i robi wszystko, aby kontrolować sprawę. Są spotkania informacyjne
dla dzieci oraz pogadanki. Trudno powiedzieć, czy w szkołach są, czy nie ma
narkotyków.
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Eugeniusz Łączek – radny – proponuję, aby tym tematem szczegółowo zająć
się na Komisji Oświaty. Proszę, aby taki punkt wprowadzić do obrad najbliższej
komisji.
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – rozumiem troskę o budżet, ale proszę wziąć
pod uwagę jedną rzecz, aby nie budować gminy kosztem oświaty. Nigdzie w
Polsce gmina nie zarabia na oświacie. Samorządy mają wspierać szkoły za które
odpowiadają.
Przerwa 10 min.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
obszarze Gminy Opoczno w roku 2017.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła
projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2017.
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 – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXV/290/2016 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2017.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
b) określenia wysokości stawek podatkowych od środków
transportowych na obszarze Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła
projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od
środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno.
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXV/291/2016 w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od
środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze
Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła
projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno.
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 – 11, przeciw – 0, wstrz. – 8 podjęła uchwałę
Nr XXV/292/2016 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
d) uchylenia uchwały Nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2016.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchylenia
uchwały Nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016
roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu roku 2016.
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 – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXV/293/2016 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIX/177/2016 Rady
Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia
pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2016-2029.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Barbara Bąk – Skarbnik – Na Komisjach były pytania na temat programu „W
Rodzinie siła”.
Maria Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS w Opocznie –
przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą programu „W Rodzinie siła”.
Jestem kierownikiem projektu. Jest ze mną Pani Agnieszka Nalewczyńska, która
jest autorem projektu i jego koordynatorem.
Barbara Wacławiak – radna – W programie zabrakło mi dwóch spraw –
profilaktyki zdrowia i umiejętności zachowania czystości.
Anna Nalewczyńska – Kierownik projektu – Jeśli chodzi o profilaktykę
zdrowia – środki z RPO są określane na dany cel. Profilaktyka zdrowia znajduje
się w innych projektach, w tym nie mogliśmy tego zamieścić. A jeśli chodzi o
drugie pytanie – Asystenci rodziny mają w zadaniach pracę z rodzinami w tym
kierunku.
Alicja Szczepaniak – radna – Czy jakiś procent pieniędzy trafia bezpośrednio
do rodzin? Może niektórzy nie maja sprzętu np. pralki czy lodówki. Czy cała
kwota jest przeznaczona na wynagrodzenie asystentów rodziny i wyposażenie
środka?
Anna Nalewczyńska – Kierownik projektu – Projekty miękkie nie przewidują
zakupu środków trwałych dla rodzin, które w nich uczestniczą.
Budżet projektu to nie jest tylko wynagrodzenie personelu, który będzie
pracował w projekcie, ale i cała obsługa warsztatów, wynajem sali i zakup
posiłków osób uczestniczących, opieka nad dziećmi podczas trwania
warsztatów, jak również obsługa projektu, czyli materiały biurowe. Natomiast te
projekty nie przewidują zakupu takich rzeczy jak AGD. Niestety nie możemy o
to wnioskować.
Anna Wolowska – radna – Czy środki z programu 500+ można przeznaczyć na
czynsz? Chciałam uczulić asystentów, jeśli rodzic jest sprawny to spróbować
skierować go do jakiejś pracy interwencyjnej.
Maria Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS w Opocznie – OPS
nie posiada takich narzędzi, aby zmusić kogoś do pracy.
Zgodnie z ustawą pieniądze z programu 500+ mogą być przeznaczone na:
opłacenie czynszu, opłacenie energii, opał, spłacenie długu jeśli został
zaciągnięty na rzecz rodziny, na zakup żywności, wycieczki szkolne, ubrania,
artykuły szkolne. Wszystko to, co ma zapewnić byt dziecka.
Krzysztof Grabski – radny – Jaki jest całkowity koszt projektu?
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Anna Nalewczyńska – Kierownik projektu – Wartość projektu to 545.212, 40
zł, dofinansowanie to 452.056,40 zł – to są środki które OPS otrzyma poprzez
Gminę, wkład własny Gminy to 93.156,00 zł.
Barbara Bąk – Skarbnik – W budżecie Gminy tego roku jest zapisana jedynie
cząstka, ale w WPF na str. 8 jest już zapisana cała wartość projektu.
Maria Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS w Opocznie – Cała
kwota jest rozpisana na lata: do 31 grudnia 2016r., cały rok 2017 i do czerwca
2018r.
Krzysztof Grabski – radny – To jest bardzo niejasno rozpisane. Poza tym
powielacie się ze stowarzyszeniami i fundacjami w realizacji różnych zadań.
Nie można tego jakoś skoordynować? Projekt robiliście pod siebie. Ile Wy,
OPS, na tym zarobicie po godzinach?
Barbara Bąk – Skarbnik – Budżet Gminy dotyczy danego roku. Nie można
tego inaczej rozpisać. Wartość projektu jest rozpisana w WPF na 3 lata.
Andrzej Pacan – radny – Wystarczyło to właśnie powiedzieć. Na Komisjach
nie zostało to powiedziane.
Barbara Bąk – Skarbnik – Było wyjaśniane. W objaśnieniach do WPF
czytam: „Wprowadzona została również dotacja na realizację projektu pn „W
rodzinie siła”. Jest to projekt konkursowy z udziałem środków z UE, który
realizował będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2016 – 2018”. Tak było
to tłumaczone na Komisjach.
Krzysztof Grabski – radny – Było tylko powiedziane, że na sesji Pani z OPS
wytłumaczy.
Wiesław Turek – radny – Część matematyczna była omówiona, co do części
merytorycznej było powiedziane, że będzie udzielona odpowiedź. Na Komisji
Budżetowej WPF została bardzo szczegółowo omówiona, co mogę potwierdzić.
Nie ma potrzeby dalszej dyskusji. Przejdźmy do dalszej części obrad sesji.
Krzysztof Grabski – radny – Nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytanie. Ile
zarobicie na tym?
Anna Nalewczyńska – Kierownik projektu – Budżet projektu jest tak
skonstruowany, że wkład własny to środki, które OPS i tak ponosi. To
zatrudnienie dwóch asystentów, którzy pracują w OPS.
Poza tym budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich – to praca na
rzecz naszych ludzi korzystających z pomocy społecznej, czyli warsztaty,
zatrudnianie specjalistów, wynajem sali, zapewnienie opieki i kosztów
pośrednich, które wynikają procentowo z przepisów UE i one idą na obsługę
projektu.
Co do powielania się warsztatów - każda instytucja ma swoje zadania zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej i one się nie powielają. Instytucje pracują na innej
płaszczyźnie i na innych ustawach.
Wiesław Turek – radny – Zgłaszam wniosek o zamknięcie dyskusji.
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Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 0, wstrz. – 1 /reszta nie
głosowała/ przyjęła wniosek.
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Zachowajmy powagę. Mamy trzy
możliwości głosowania.
Sylwester Ziębicki – prawnik – Nie zmuszę radnego do głosowania. Ma takie
życzenie, tak się zachowuje i tak prezentuje swoją postawę.
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Są trzy możliwości.
Jest wybór. Takie zachowanie jest niewłaściwe.
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Tego typu głosowanie jest uciążliwe. Nie
powinno się stosować tego typu uników. Kieruję prośbę do radnych, by
wywiązywać się z obowiązku. Wcześniej nie było takich zachowań.
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały /tylko Komisja Rodziny nie otrzymała projektu, gdyż nie był jeszcze
gotowy/.
Robert Grzesiński – radny, Przewodniczący Komisji Rodziny – Pani
Skarbnik wystarczająco zreferowała dzisiaj projekt uchwały.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i podał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 4 podjęła uchwałę
Nr XXV/294/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opoczno na lata 2016-2029.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w
budżecie Gminy Opoczno na rok 2016.
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 – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXV/295/2016 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy
Opoczno. - WYCOFANA
h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Opoczno. – WYCOFANA
i) powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania
wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie związanym z korzystaniem z
cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na
cmentarzach komunalnych położonych przy ul. Rolnej i ul.
Granicznej w Opocznie.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały w
sprawie: powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w
zakresie związanym z korzystaniem z cmentarzy komunalnych i urządzeń
znajdujących się na cmentarzach komunalnych położonych przy ul. Rolnej i ul.
Granicznej w Opocznie.
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 – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXV/296/2016 w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień
do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie związanym z korzystaniem z cmentarzy
komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych
położonych przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
j) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały w
sprawie: Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie.
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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 – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXV/297/2016 w sprawie: Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w
Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
k) przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020”.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego przedstawił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020”.
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Alicja Szczepaniak – radna – Komisja Komunalna wnioskowała o
przygotowanie uchwały w sprawie podjęcia działań na rzecz poprawy jakości
powietrza. Inne Gminy podjęły taką uchwałę.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jesteśmy w trakcie przygotowań.
Myślę, że na sesję listopadową przygotujemy taką uchwałę.
Wiesław Turek radny – Jaką uchwałę?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Chodzi o apel, by nie zostawiać
samorządów samych z problemem.
Wiesław Turek radny – Bardziej chodzi o podjęcie działań, a nie podjęcie
apelu. Wzorem innych miast, jak Przysucha czy Drzewica. Oni mają programy
zaadresowane do mieszkańców. W Gminie Opoczno od kilku lat nie są
podejmowane żadne działania. Gmina Opoczno nie skorzystała z żadnego
projektu. Nie ma pomocy ze strony materialnej dla mieszkańców. Oczekujemy,
by w Opocznie była większa aktywność w zdobywaniu środków na pomoc
mieszkańcom.
Jadwiga Figura – radna – Mieszkam blisko odlewni. Mieszkańcy są oburzeni,
że Rada Miejska nie podjęła takiego apelu. Nie zaszkodzi, by Opoczno
dołączyło do innych miast. Proszę o to w imieniu mieszkańców. To będzie
sygnał dla nich, że Radzie nie jest obojętny ten problem.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jakie są oczekiwania społeczne, ze
strony radnych? Żeby z budżetu Gminy wygenerować jakieś środki na
dofinansowanie kotłowni prywatnych – nie możemy. Możemy rozmawiać z
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ZEC-em i Sp. Gazowniczą i to robimy, ale nie mamy bezpośrednich narzędzi
nacisku, by przyłączali indywidualne domy, gospodarstwa, bo to jest ich
strategia.
Jeśli chodzi o programy rządowe to prawdopodobnie w 2017r. takowych nie
będzie. Jeśli chodzi natomiast o jakieś inne lokalne działania dot. np. odlewni to
o informację proszę swoich Zastępców.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – W lipcu byliśmy z
Naczelnikiem w ZEC-u i namawialiśmy kierownictwo ZEC-u by napisali
projekt unijny na sieć ciepłowniczą. Są pieniądze na ten cel. Zadeklarowaliśmy
pomoc w napisaniu projektu. W momencie kiedy ZEC zdecyduje, że pisze
projekt to my możemy włączyć się w akcję informacyjną, żeby przekonywać
mieszkańców, by podłączyli się do sieci ZEC-u.
Co do WIS-u – od dwóch miesięcy staramy się i pomagamy mieszkańcom. Ze
strony Urzędu, mimo że nie mamy takich umocowań prawnych, zrobiliśmy
badania hałasu i chcieliśmy zrobić badanie gleby i wiem że jest zrobione i na tej
podstawie spróbujemy dowiedzieć się czy mieszkańcy chcą pozwu z tytułu
bezpośredniego zagrożenia życia. Tak naprawdę wszystkie obwarowania
prawne leżą po stronie Starostwa Powiatowego. My robimy co możemy,
pomagamy, spotykamy się, badamy, znaleźliśmy pieniądze, żeby za te badania
zapłacić. Te działania dotyczące czystego powietrza po naszej stronie są
pozytywne.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – W ramach działań związanych
z poprawą jakości powietrza w Opocznie monitorujemy WFOŚ, który odstąpił
od programu KAWKI w związku z wycofaniem NFOŚ. Mamy informację, że w
październiku miała zapaść decyzja na Zarządzie Funduszu o tym, że
wprowadzają projekt podobny do KAWKI, ale z niższym poziomem
dofinansowaniem do 45% wydatków kwalifikowanych na wymianę
indywidualnych źródeł ciepła. Beneficjentem będzie Gmina i my ze wszystkich
stron będziemy wspierać mieszkańców w wypełnianiu dokumentacji.
Dodatkowo wspieramy Komitety Lokalne budowy sieci gazociągowych.
Najbardziej prężny jest Komitet z ul. Libiszewskiej, który ma już decyzję.
Będzie to pętla, która będzie szła ul. Libiszewską przez Osiedle Milenijne i
powrót od Ustronia przez Osiedle Milenijne do ul. Libiszewskiej. W ramach
tych działań nasi pracownicy Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego wypełniają
wszystkie dokumenty mieszkańcom, łącznie z wnioskami o wydanie warunków
na przyłączenie się indywidualne do sieci. Poczyniliśmy kroki, aby wystąpić o
przyłącze dla bloku przy ul. Rolnej i Muzeum ze środków WFOŚ.
Środków państwowych nie będzie, nie będzie również w następnym roku, będą
tylko programy pomocowe na zasadzie pożyczek, nie będzie dotacji.
Jeśli chodzi o WIS to trwa postępowanie administracyjne ze strony Starostwa
Powiatowego w związku z ograniczeniem poziomu hałasu.
Co do ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez kominy to sprawa jest dużo
bardziej skomplikowana. W Polsce obowiązuje ustawa o swobodzie działalności
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gospodarczej, w ramach której o zamiarze przeprowadzenia kontroli trzeba o
niej powiadomić przedsiębiorcę na 7 dni przed. Wiemy z czym to się wiąże.
Tomasz Kopera – radny – Czy firma WIS była beneficjentem środków
unijnych przeznaczonych na przeniesienie uciążliwej dla środowiska
działalności? Jeśli tak to kiedy i ile?
Sylwester Ziębicki – prawnik – Pewnie tak, tylko że my nie jesteśmy stroną
postępowania i my nie możemy pozyskać informacji, która jest tajemnicą
handlową przedsiębiorstwa. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
wystąpić do instytucji dotującej to przedsiębiorstwo o udzielenie odpowiedzi,
ale takiej wiedzy wprost my nie mamy.
Tomasz Kopera – radny – Rozumiem z tego, że Gmina nie ma takiej wiedzy i
nie jest w stanie takiej wiedzy zdobyć. Panie mecenasie, to są środki publiczne,
to są programy, które są ogłaszane nawet na tablicach. To nie jest tajemnica
handlowa, a oficjalna. To są informacje jawne, które w trybie dostępu do
informacji publicznej można uzyskać.
Sylwester Ziębicki – prawnik – Pan postawił pewną tezę, że dofinansowanie
miało coś na celu, że dofinansowanie otrzymali po to, żeby przenieść
przedsiębiorstwo w celu ograniczenia emisji. Takiej wiedzy ja nie mam, czy
Urząd dostanie taką wiedzę - wątpię. Jeśli dostaniemy wiedzę to w formie: tak
był przedmiotem dofinansowania w takim i takim rozdziale. I tyle dostaniemy.
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. w Opocznie – Chciałam tylko
dopowiedzieć do wypowiedzi Pani Burmistrz w temacie ograniczenia emisji
spalin, że ZGM podjął zadanie realizacji wymiany źródeł grzewczych na montaż
pieco kuchni. W starej części miasta, gdzie mieszka najuboższa część
mieszkańców Opoczna, udało się zrealizować zadanie montażu 10 pieco
kuchni, co znacznie ogranicza emisję spalin. Planujemy w przyszłym roku
dalszą realizację montażu pieco kuchni. Być może uda nam się to zrealizować w
ok. 40 lokalach.
Sylwester Ziębicki – prawnik – Wpłynął do Urzędu protest ze strony
właścicieli przedsiębiorstwa, w którym podpisali się wszyscy pracownicy,
protestujący przeciwko temu, żeby robić jakiekolwiek badania w tym zakresie.
To nie jest zatem takie jednoznaczne.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i podał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 4 podjęła uchwałę
Nr XXV/298/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opoczno na lata 2016-2029.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
l) wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy „OpocznoJanuszewice” Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie
gminy Opoczno.
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w
sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy „OpocznoJanuszewice” Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy
Opoczno.
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Tomasz Kopera – radny – Od 14 do 25 listopada trwa nabór wniosków o
dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego w Działaniu II.1 Poddziałanie II.1.1
Tereny inwestycyjne mające na celu kompleksowe przygotowanie trenów
inwestycyjnych do potrzeb potencjalnych inwestorów. Beneficjentami mogą być
jednostki samorządowe. Czy Gmina zamierza do tego programu przystąpić? Jest
85% kosztów dofinansowania, 15% kosztów własnych. Jest to zatem korzystny
program, z którego moglibyśmy te tereny uzbroić.
W jaki sposób możemy się zabezpieczyć przed tym, że będziemy te tereny
musieli sprzedać, czy przystąpienie do SSE zabezpieczy nas przed tym, że
tereny staną się lokatą kapitału, przed tym aby Inwestor nie zamroził kapitału
lokując go w ziemi, blokując inwestycje na tych terenach.
Na tych terenach również może powstać działalność niekorzystna ze względów
środowiskowych – w jaki sposób i przed tym się zabezpieczymy?
Gratuluję Burmistrzowi zdecydowanych działań proinwestycyjnych. Gratuluję
odwagi w tych działaniach.
Jadwiga Figura – radna – Czy nie będzie nas dużo kosztowało odrolnienie
terenu, żebyśmy nie narazili Gminy na straty.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli chodzi o dofinansowanie
na kompleksowe przygotowanie terenów to wypowie się Burmistrz Kacprzak.
Myślę, że na pewno będziemy się przygotowywać do tego programu w II edycji.
Teraz brakło czasu i brakło środków na wkład własny w budżecie 2016 roku.
Nasze możliwości zabezpieczenia się przed niekontrolowaną dystrybucją tych
terenów i sprzedażą niekorzystną dla nas wynikają z zapisów ustawy o
gospodarce nieruchomościami. Pani Naczelnik Bednarczyk szczegółowo
odpowie. To są sprawy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, kiedy pojawi się
Inwestor. Jeśli chodzi o bezprzetargowa sprzedaż to konieczna jest uchwała
Rady, więc nic nie będzie się działo bez Państwa wiedzy.
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – Jeśli Gmina będzie realizować sprzedaż to w trybie przetargu
nieograniczonego. Gdy powstaje strefa to Inwestorów szuka Zarząd Strefy i oni
organizują przetarg. Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed tym, by te tereny leżały
bezużyteczne to w umowach notarialnych możemy poczynić zapisy, że po kilku
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latach Gmina będzie mogła odkupić tereny. Jeśli nie nastąpi to dobrowolnie to
sądownie.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli chodzi o odrolnienie
terenu to procedury z tym związane rozpoczynamy. Zajmują się tym Naczelnik
Bednarczyk i Naczelnik Lasota. Cały czas czekamy na ustawę, która ma na celu
wprowadzenie nieodpłatnego odrolnienia terenu dla miast powyżej 50 tys.
mieszkańców. Stąd pojawiła się koncepcja, by te tereny włączyć w granice
miasta Opoczno. Te przepisy są w fazie przygotowawczej i do końca nie wiemy,
jak to wszystko się potoczy.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Wydaje nam się, że utworzenie
Strefy jest słusznym kierunkiem.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i podał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXV/299/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru
Podstrefy „Opoczno-Januszewice” Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
na terenie gminy Opoczno.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Będę bronił interesów społecznych i
nie będziemy tam lokować uciążliwej inwestycji. Na lokowanie dużych
magazynów logistycznych też się nie zgadzam. Chciałbym, aby na tym terenie
powstały zakłady produkcyjne. Rozmawiałem z potencjalnymi Inwestorami.
Zainteresowanie terenem jest ogromne. To duża szansa dla rozwoju miasta.
m) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych
położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika,
Wojciecha Kossaka z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt
uchwały w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w
rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka z
ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Opoczno.
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
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Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXV/300/2016 w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych
położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha
Kossaka z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Przerwa
Po przerwie
n) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów,
Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Do planu wpłynęła
jedna uwaga, zgłoszona przez Akademię Przedszkolaka.
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i zapytał kto
jest za nieuwzględnieniem uwagi do planu:
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 nie uwzględniła
uwagi do planu. Tym samym:
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXV/301/2016 w sprawie: rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi
wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja
Kopernika, Wojciecha Kossaka.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
o) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli
mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja
Kopernika, Wojciecha Kossaka.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Nie ma przeszkód, aby
Rada Miejska uchwaliła plan miejscowy. Jest na sali Pan projektant Konrad
Janowski.
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy są pytania do
Pana projektanta? Nie widzę.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i podał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXV/302/2016 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic:
Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
u) zmiana składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług /odwołanie Ireny Przyborek/,
Andrzej Pacan – radny – Radna prosi o odwołanie czy rezygnuje?
Sylwester Ziębicki – prawnik - W przypadku rezygnacji też potrzeba podjąć
uchwałę.
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy radna wyraża
zgodę?
Irena Przyborek – radna – Tak, wyrażam zgodę.
Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 9 podjęła uchwałę
Nr XXV/303/2016 w sprawie: zmiana składu osobowego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
p) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa /odwołanie Wiesława
Wołkiewicza/,
Krzysztof Grabski - radny – Czy radny wyraża zgodę?
Wiesław Wołkiewicz - radny – Tak, wyrażam zgodę.
Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 9 podjęła uchwałę
Nr XXV/304/2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
r) ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług,
Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 9 podjęła uchwałę
Nr XXV/305/2016 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
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s) ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i
Kultury Fizycznej,
Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 9 podjęła uchwałę
Nr XXV/306/2016 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
t) ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu,
Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 9 podjęła uchwałę
Nr XXV/307/2016 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
u) ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa,
Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 9 podjęła uchwałę
Nr XXV/308/2016 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
v) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury,
Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 9 podjęła uchwałę
Nr XXV/309/2016 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia,
Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury.
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
w) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
Rada Miejska głosami: za – 10, przeciw – 0, wstrz. – 10 podjęła uchwałę
Nr XXV/310/2016 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Ogłaszam przerwę
w celu wyboru spośród członków Komisji Rodziny kandydata na
Wiceprzewodniczącego tej Komisji.
Przerwa
Po przerwie
x) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny,
Młodzieży i Kultury Fizycznej.
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Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Proszę o wskazanie
kandydata.
Robert Grzesiński – radny, Przewodniczący Komisji Rodziny – Kandydatką
jest Pani Irena Przyborek. Została wybrana głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. –
1.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr XXV/311/2016 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do
Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Ad. pkt. 12
Zapytania i wolne wnioski.
Andrzej Pacan – radny – mieszkańcy Bielowic, nauczyciele oraz rada sołecka
zobowiązali mnie do przedstawienia kwestii zagospodarowania terenu wokół
szkoły. Złożyliśmy pismo do Burmistrza i do tej pory nie otrzymaliśmy
odpowiedzi. Chciałbym zgłosić w tej sprawie wniosek formalny.
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – wniosek, który Pan
złożył znalazł się u Burmistrza. My nie możemy pochopnie podejmować
wniosków. Pan Burmistrz rozważy ten wniosek. Ubolewam tylko nad tym, że
wcześniej nie wykupiliście terenu obok szkoły, a boisko powstało na obrzeżach
Bielowic.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – proszę o doprecyzowanie, jaki był
koszt budowy szatni wokół boiska?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – kosztorys inwestorski to 720
tys. zł. Po przetargu koszt wyniósł 430 tys. zł. Powierzchnia wynosi 142m².
Andrzej Pacan – radny – staraliśmy się wykupić teren wokół szkoły, ale nie
było takich możliwości. Do dziś nie możemy tego zrobić, ponieważ to są działki
budowlane.
Wiesław Turek – radny - ten wniosek nie jest w trybie wniosku formalnego.
Nie możemy go w tym trybie rozpatrywać. Komisja Rodziny była przy szkole w
Bielowicach. Boisko do koszykówki było zniszczone przez inwestora, który
budował halę. Nikt wtedy nie reagował, aby zostało naprawione.
Barbara Wacławiak – radna – chciałabym zwrócić uwagę na plac koło
szpitala, który został pięknie uporządkowany. Moglibyśmy jeszcze zrobić
chodnik od ul. Skłodowskiej do Biernackiego tak, aby wizualnie to dobrze
wyglądało.
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Andrzej Pacan – radny – gdyby Pan Naczelnik mógł jeszcze powiedzieć jakie
było dofinansowanie ze środków zewnętrznych do boiska w Bielowicach na
którym gra bardzo wiele drużyn.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – jeśli chodzi o uwagę Pani Radnej
Wacławiak to uważam ją za zasadną.
Tomasz Kopera - radny – jaką kwotę dofinansowania z Urzędu dostaje
telewizja opoczyńska?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - ponieważ poprzez telewizję
reklamujemy naszą gminę to dofinansowanie wynosi 900zł.
Jarosław Jurowski – radny – chciałbym zapytać gdzie jest słup ogłoszeniowy,
który był przy skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Biernackiego.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – jeżeli uważacie Państwo, że jest
potrzebny to nie widzę problemu, aby stanął tam na nowo. Należałoby
zastanowić się jednak nad jego estetyką.
Wiesław Turek – radny – kilkakrotnie podejmowałem inicjatywę, aby
wizualnie ulepszyć słupy i aby jedna osoba zarządzała nimi.
Eugeniusz Łączek – radny – co z ławkami, które były na chodniku między ul.
Skłodowskiej i Biernackiego? Jak wygląda sprawa toalety przy supermarketach?
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna – orientowaliśmy się wstępnie, które
miejsce pod toaletę byłoby najodpowiedniejsze, ale obecnie nie stać nas na to,
ponieważ koszt takiej toalety to ok.200 tys. zł.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ- poprzednie ławki były zdjęte
na czas budowy. Obecnie mamy 4 nowe ławki, które niebawem zamontujemy.
Andrzej Pacan – radny – chciałbym wrócić do sprawy boiska. Była poddana
pod wątpliwość kwestia budowy boiska w Bielowicach, a ile kosztowało boisko
w Woli Załężnej?
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – 217 tys. zł.
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – jeżeli coś budujemy to w konkretnym
celu. Przez wiele lat docierały do mnie informacje, że w Bielowicach nie ma
drużyny.
Barbara Wacławiak – radna - każdy z nas jako radny wobec społeczeństwa
ma jakiś cel do zrealizowania.
Wiesław Turek – radny – chciałbym zachęcić do zapoznania się z procesem
rewitalizacji.
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Grzegorz Wołąkiewicz – radny – w lokalnej prasie był wywiad ze Starostą
Opoczyńskim na temat pozyskiwania środków na budowę dróg, jak również
współpracy z samorządami. Jak wiemy od jakiegoś czasu ta współpraca została
zachwiana i gmina przestała partycypować w kosztach budowy dróg
powiatowych na naszym terenie. Inne samorządy starają się o dofinansowanie z
PROW-u na budowę dróg, dzięki partnerstwu powiat – gmina. Nie ulega
wątpliwości, że wtedy mają większe szanse na pozyskanie środków. Czy są
prowadzone rozmowy, aby wspólnie zabiegać o te środki?
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – rozmowy są prowadzone, ale Państwo
wiecie jakie są nasze możliwości jeśli chodzi o budżet. Co do konkretnych
zadań, które moglibyśmy ze starostwem realizować to mamy je na uwadze.
Jeżeli chodzi o potrzeby wybudowania w mieście dróg, to na początek musimy
zrealizować drogi gruntowe, którymi nie da się już przejechać. Mam na myśli
ul. Graniczną. Jeżeli budżet nam pozwoli to oczywiście będziemy próbowali
współpracy z powiatem.
Robert Grzesiński – radny – proszę, aby film o Pani Ewie Bąkowskiej został
udostępniony uczniom starszych klas na lekcjach historii, aby mieli
świadomość, jak zacni ludzie zamieszkiwali nasze tereny.
Krzysztof Grabski – radny – co się stało z wnioskiem przekazania świetlicy
wiejskiej w Mroczkowie Dużym pod zarządzanie sołtysowi? Wniosek był z
lutego tego roku i do tej pory nie został rozpatrzony.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – sprawa była już wyjaśniana wcześniej i
powiedziane było, że majątkiem komunalnym jakim jest świetlica wiejska
zarządza Burmistrz. Taki jest zapis w statucie. Do czasu zmiany statutu nic nie
możemy z tym zrobić.
Krzysztof Grabski – radny- co się dzieje z jednostką pomocniczą? W ustawie
o samorządzie gminnym widnieje zapis, że jednostka pomocnicza, którą jest
sołtys może zarządzać mieniem komunalnym.
Zbigniew Sobczyk – radny – zapraszam na rozgrywki II ligi piłki siatkowej.

Ad. pkt. 13
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz
podziękował obecnym za udział i zamknął XXV sesję Rady Miejskiej VII
kadencji wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą piątą sesję
Rady Miejskiej w Opocznie”.
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Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 14.30.
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 17 listopada 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz

Sekretarz obrad:
Jadwiga Figura
Protokołowały:
Bogumiła Kędziora
Alicja Firmowska
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