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PROTOKÓŁ  Nr  XXXVIII/17 
z sesji Rady Miejskiej 

w Opocznie 
z dnia 27 listopada 2017r. 

 
Ad. pkt. 1.  
  Otwarcie obrad.                                                                                                                            
     

Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 27 listopada 
2017r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz 
wypowiadając formułę: „Otwieram trzydziestą ósmą 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 21 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 
 
Ad. pkt. 2. 

Wybór sekretarza obrad. 
 
Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Na sekretarza obrad 
proponuję radnego Jarosława Jurowskiego. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy radny Jarosław 
Jurowski wyraża zgodę?  
Jarosław Jurowski – radny  – Tak, wyrażam zgodę. 
 

Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała radnego 
Jarosława Jurowskiego na sekretarza obrad XXXVIII 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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Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu z obrad  XXXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.  
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.     
6. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.  
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana Wojtana w Opocznie,  
b) nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala Powiatowego w Opocznie,  
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                  

2017-2029, 
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, 
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w 
Bielowicach, 

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
w Januszewicach, 

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Modrzewiu, 

h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Kraśnicy, 

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sielcu, 

j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w 
Libiszowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oddziału 
Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie, 

k) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ogonowicach, w 
skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa im. Armii Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ogonowicach im. Armii 
Krajowej, 

l) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi dotychczasowa 
sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum, w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczkowie 
Gościnnym, 
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m) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bukowcu 
Opoczyńskim, w skład którego wchodzi dotychczasowa 
sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego i 
dotychczasowe Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego, w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Sygietyńskiego w 
Bukowcu Opoczyńskim, 

n) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół 
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Opocznie im. Kornela 
Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Opocznie, 

o) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych nr 2                      
z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, w skład którego wchodzi 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego i dotychczasowe 
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława 
Jagiełły, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie, 

p) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3  
w Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i 
dotychczasowe Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Opocznie im. Henryka 
Sienkiewicza, 

q) nadania Statutu Szkole Podstawowej w Wygnanowie, 
r) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Samorządowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Opocznie, w Branżową Szkołę I Stopnia w Opocznie w Zespole 
Szkół Samorządowych     nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Opocznie, 

s) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok” oraz 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”,  

t) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,  

u) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach z 
ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno,  

v) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  
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w Januszewicach, 
w) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług 

Wspólnych w Opocznie,  
x) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług 

Wspólnych w Opocznie.  
8. Zapytania i wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 

obrad sesji.  
Jarosław Jurowski – radny – Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej proszę 
o wycofanie z porządku obrad z bloku uchwał punktów „w” oraz „x” ze względu 
na to, iż komisja nie wypracowała stanowiska i będzie kontynuowała temat na 
kolejnym posiedzeniu w miesiącu grudniu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Jarosława Jurowskiego. 

 
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 wycofała z 

porządku obrad z bloku uchwał punkty „w” oraz „x”, czyli dwa projekty uchwał 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika CUW.  

 
Ad. pkt. 4. 

Przyjęcie Protokołu z obrad XXXVII 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. 

Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXXVII sesji 
Rady Miejskiej w Opocznie. 

 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest za 
przyjęciem protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 
października 2017r. w wersji przedłożonej. 

Rada Miejska głosami:  za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół 
z obrad XXXVII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 
października 2017r. 

 
Ad. pkt. 5. 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie                              
z działalności międzysesyjnej.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Beata Wiktorowicz – radna – Proszę o informację dotyczącą remontów na ul. 
Biernackiego oraz Granicznej. Czy zostały przedłużone umowy? Remont miał się 
zakończyć z dniem 31 października br. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Inwestycja na ul. Biernackiego                            
i Słowackiego jest dla nas dużym problemem. Prowadzimy trudne rozmowy. 
Szczegółowych informacji udzieli Pan Mecenas. 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Wykonawcą prac na wymienionych odcinkach 
remontowych jest spółka z Mińska Mazowieckiego. Jest to trudny partner w 
rozmowach. Umowy zostały przedłużone do dnia 30 listopada br. Chcemy w ten 
sposób uratować inwestycję, ponieważ jest ona w połowie dotowana przez Urząd 
Wojewódzki. W związku z tym musimy zmieścić się w pewnych terminach, aby 
otrzymać dotację. Jednocześnie firma wykorzystała nowe zapisy w kodeksie 
cywilnym odnośnie gwarancji zapłaty bankowej. Zażądała od nas wydania takiej 
gwarancji w dniu 11 października br. Gwarancja powoduje, że generuje się 
dodatkowy koszt w kwocie ok. 100 tys. zł.  Faktem jest, że można to rozliczyć 
później po połowie, ale dodatkowe 400 tys. zł byłoby po naszej stronie. Takie 
prawo podmiotowe ma wykonawca i w związku z tym rozmowy są bardzo trudne. 
Liczymy na to, że do końca listopada inwestycja zostanie wykonana. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jeśli chodzi o zapisy gwarancji 
bankowej są to rzeczy, które pojawiają się na obszarze całej Polski, nie jesteśmy 
wyjątkiem pod tym względem. Są to zapisy, którymi wykonawca chce wymusić 
na nas pewne działania. Wykonawca zobowiązał się do zachowania ustalonego 
terminu. Dla nas najgorsza sytuacja byłaby taka, gdyby wykonawca zszedł z 
budowy, a takie były groźby z jego strony. Monitorujemy to, co się dzieje. 
Przyznaję, że sytuacja jest naprawdę skomplikowana. Co do ul. Granicznej – 
termin ukończenia był wyznaczony na 31 października. Niestety pojawiła się tam 
woda i wszystkie roboty ziemne musiały być wykonane w innych terminach. 
Firma zobowiązała się do tego, że jak najszybciej wykona tą inwestycję. Ciężkim 
tematem będzie włączenie ul. Granicznej w ul. Inowłodzką. 
Robert Grzesiński – radny – Mówił Pan o reperkusjach wobec gminy. Może 
należałoby pomyśleć o reperkusjach wobec wykonawcy?   
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Wolałbym, abyśmy rozwiązali problem w inny 
sposób – taki, aby nie stracić dotacji i wykonać przedsięwzięcie. Kary umowne 
są tego typu, że Sąd zawsze je miarkuje jeżeli dojdzie do wniosku, że są one za 
wysokie. Nie jestem przekonany do tego, że jeżeli mamy zapisane, że będzie to 
kwota 8 tys. zł kar dziennie to taką kwotę otrzymamy.  
Tomasz Kopera – radny – Słyszałem, iż jeden z przedsiębiorców otrzymał 300 
tys. zł za drogę gruntową na terenach, które gmina sprzedała. Chciałbym wiedzieć 
coś więcej, ponieważ jako radni nic nie słyszeliśmy na ten temat. 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – Grunt, o którym Pan 
radny mówi, został przejęty w ramach specustawy drogowej. Postępowanie 
odszkodowawcze prowadzi Starosta Opoczyński, który wszczyna postępowanie, 
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zleca wykonanie operatu szacunkowego i wydaje decyzję o wypłaceniu 
odszkodowania. Gmina jako strona nie ma wpływu na operat szacunkowy                  
i wysokość odszkodowania.  
Barbara Wacławiak – radna – Bardzo dziękuję w imieniu mieszkańców za 
chodnik od ul. Skłodowskiej do ul. Biernackiego. Chciałabym poruszyć temat 
przystanku Opoczno Płd. Mówił Pan, że to „nasze okno” na świat, tymczasem 
około miesiąc temu była sytuacja, że część osób, którzy mieli wykupione bilety 
do Warszawy nie mogła odjechać, ponieważ pociąg był przepełniony. Pomiędzy 
godz. 12.00, a 21.00 odjeżdża z Opoczna tylko jeden pociąg do Warszawy, to 
zdecydowanie za mało. Proszę Pana o interwencję w tej sprawie.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Zauważyłem problem skomunikowania 
połączeń ze stacji Opoczno Płd. Proszę o wyrozumiałość, ponieważ my nie mamy 
wpływu na strategię PKP SA. Wraz z Posłem byliśmy na spotkaniu z 
przedstawicielami PKP i oni mają swoją wizję, koncepcję. Naciski, które 
wywieramy są skuteczne, ale nie w każdym wypadku. Wpływ na taką sytuację 
mają również remonty, które trwają na Centralnej Magistrali Kolejowej. 
Barbara Wacławiak – radna – Był pociąg relacji Olsztyn – Racibórz, który 
został zabrany. Nie może być tak, że na 126 pociągów, które przejeżdżają przez 
stację tylko 6 się zatrzymuje. 
Robert Grzesiński – radny – Chciałbym zwrócić uwagę na wycenę działki przy 
ul. Mickiewicza. Po prześledzeniu historii tej działki zauważymy, że jej wycena 
zmniejszyła się o 100%. Martwi mnie fakt, że jeżeli będzie w takim tempie spadać 
wycena tej nieruchomości to niebawem osiągnie kwotę 1 zł. Co jest przyczyną, 
że działka cały czas tanieje? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Prowadzimy taką politykę, że staramy 
się kupować, a nie sprzedawać. Cena nieruchomości na ul. Mickiewicza podana 
jest z operatu szacunkowego.  
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG - Operat szacunkowy 
wykonany był w zeszłym roku i opiewał on na kwotę 733 tys. 903 zł. Nie ma 
mowy o obniżeniu wartości przy ogłaszaniu drugiego przetargu. 
Robert Grzesiński – radny – Jaka była pierwotna kwota przekazania działki 
przez powiat? 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – Cała wartość 
nieruchomości to kwota 1.989,974 zł. W skład tej nieruchomości wchodziły dwie 
działki, a jedna część została sprzedana. Ja mogę się odnieść jedynie do 
powierzchni użytkowej budynku.  
Robert Grzesiński – radny – Historia tego operatu szacunkowego jest bardzo 
ciekawa. Działka tanieje z miesiąca na miesiąc.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Zapewniam Pana, że ta działka już nie 
stanieje. Nie mamy aż takiego interesu, aby sprzedawać ją poniżej wartości. Jeżeli 
nie otrzymamy zaproponowanej przez nas ceny to nie zostanie ona sprzedana. 
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Tomasz Kopera – radny – Proszę o wskazanie kwoty jaka została wypłacona 
oraz komu za tereny OZMO, które już raz gmina sprzedała, a teraz płaci 
odszkodowanie.   
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – Sprawą ustalającą 
odszkodowanie zajmował się Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego 
Pan Andrzej Snopczyński. Mogę dopowiedzieć, że przeszło to specustawą 
drogową. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Proszę, abyśmy poczekali z tematem na 
Naczelnika Wydz. TI. 
Jadwiga Figura – radna – Dla mnie oczywistym jest, że przy sprawozdaniu 
Burmistrza radny ma prawo pytać o wszystko, ponieważ są obecni naczelnicy, 
sołtysi. Chciałabym poruszyć kilka tematów. Po pierwsze – czy zostało 
wypłacone odszkodowanie dla byłej Pani Dyrektor Matusiewicz? Po drugie – 
wraz z mieszkańcami ul. Staropiotrkowskiej byliśmy u Pana Burmistrza w 
sprawie kanalizacji burzowej. Wiemy, że złożony wniosek ma niewielkie szanse 
na pozyskanie dofinansowania, ale słyszałam, że z WIOŚ jest możliwość 
pozyskania środków przy 5% wkładzie własnym. Może powinniśmy 
zainteresować się tym projektem? Kolejna sprawa dotyczy karania mieszkańców 
mandatami w związku ze zmianą organizacji ruchu. Bardzo proszę, aby policja 
łaskawszym okiem spojrzała na kierowców i zamiast karać - pouczać. 
Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – Odnosząc 
się do Pani słów - zdajemy sobie sprawę z utrudnień jakie wynikają w związku z 
remontami dróg. Mentalność kierowców jest bardzo różna. Zdarzają się takie 
przypadki, że gdyby mogli to wjechaliby do sklepu. Tacy kierowcy powodują 
utrudnienia i zagrożenia w ruchu. Oczywiście, że staramy się pouczać, ale jeżeli 
widzimy uporczywość takiego kierowcy to nie mamy wyjścia. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Według mnie są dwa sposoby 
sprawowania władzy: nic nie robić, albo brać się do pracy. Każda inwestycja to 
problemy, protesty z którymi musimy się zmierzyć. Chcemy zmieniać nasze 
miasto na takie, którym możemy się pochwalić. Jeżeli nic nie będziemy robić to 
nic nie będziemy mieli. Proszę o wyrozumiałość. 
Beata Wiktorowicz – radna – W jaki sposób chcecie Państwo udrożnić miasto, 
które jest sparaliżowane? 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna – Nie używałbym tutaj pojęcia paraliż. Są 
oczywiście utrudnienia, ale przy tak ogromnej inwestycji nie unikniemy tego. 
Beata Wiktorowicz – radna – Mieszkańcy zgłaszali taki pomysł, aby 
zorganizować ruch dwustronny przy bazarku. Myślę, że byłoby to dobre 
rozwiązanie.  
 Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna – Jeśli chodzi o organizację ruchu to 
zajmuje się tym Komisja Bezpieczeństwa, która działa przy powiecie. To oni 
decydują jak mają się poruszać samochody. To nie są moje decyzje.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Pomysł otwarcia ul. Kopernika na ruch 
dwustronny pojawił się już na początku wiosny, kiedy rozpoczynaliśmy 
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inwestycję. Rozmawialiśmy na ten temat z kupcami. Okazało się, że nie ma takich 
możliwości technicznych.    
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna – Proszę sobie przypomnieć jak nasze 
miasto wyglądało 3 lata temu, jakie były problemy, kiedy nie było ronda, ani 
miejsc parkingowych. Zauważajcie również to, co zmieniło się na lepsze w 
naszym mieście. 
Andrzej Kacprzak – radny – W lutym tego roku Starostwo przekazało nam 
drogę powiatową. Wyrokiem sądu droga wróciła do starostwa. Czy możemy w 
związku z tym ubiegać się o zwrot kosztów utrzymania jej przez ten okres, kiedy 
należała do gminy? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Naszym zdaniem jest taka możliwość. 
Wydział GKMiOŚ ma oszacować koszty, jakie spadły na gminę w związku z  
utrzymaniem tej drogi. 
Robert Grzesiński – radny -  Jeśli chodzi o Komisję Bezpieczeństwa to proszę, 
aby wykazywała się większą kompetencyjnością w kwestii usytuowania 
przystanków. Mam na myśli konkretnie przystanek znajdujący się bezpośrednio 
przy ZSS Nr 1, gdzie spotykają się osoby czekające na autobus, dzieci idące do 
szkoły i tworzy się korek. 
Jadwiga Figura – radna – Przykro mi, że Pan Burmistrz uważa, że w 
poprzednich kadencjach nic się nie robiło. Był Pan radnym w tym czasie. Rondo, 
ul. Skłodowska, ul. Kuligowska, obwodnica, wszystkie te inwestycje zostały 
zrealizowane. Nie zapominajmy o tym i idźmy do przodu.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Na sali obecny jest 
Prezes ZEC. Jeżeli macie Państwo pytania to zapraszam. 
Robert Grzesiński – radny – Dużo jest informacji o działalności ZEC w ramach 
ochrony powietrza. Mieszkańcy narzekają jednak, że koszt przyłącza jest wysoki.  
Tomasz Kopera – radny – Ile zostało przyłączonych domów jednorodzinnych 
do sieci ZEC w 2017r.? 
Marek Ksyta – Prezes ZEC – Bardzo dziękuję za zaproszenie na posiedzenie 
Rady Miejskiej. Na następną sesje postaram się przygotować dokładny materiał 
dotyczący działalności ZEC natomiast teraz odpowiem na pytania. Obecnie 
zakończyliśmy pierwszy etap inwestycji, dzięki której udało nam się podłączyć 
Plac Kilińskiego. W grudniu chcemy podłączyć SDH oraz przychodnię przy ul. 
Szpitalnej. Jeśli chodzi o średni koszt przyłączenia to metr br. wynosi 1 tys. 500 
zł. Odpłatność odbiorcy indywidualnego to koszt 150 – 200 zł za metr br. O 
indywidualnych odbiorcach, którzy przyłączyli się do sieci postaram się 
przygotować informację na najbliższą sesję Rady Miejskiej.   
 
  Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął punkt 
dotyczący sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 
Ad. pkt. 6. 
 Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 
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Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – przedstawił 
informację (załącznik nr  8 do protokołu). 
Tomasz Kopera – Radny, Kierownik ARiMR Oddział Opoczno – przedstawił 
informację (załącznik nr 9 do protokołu). 
Maria Fabianowska – Kierownik ŁODR Oddział Opoczno – przedstawiła 
informację (załącznik nr 10 do protokołu). 
Mirosław Karasiński – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin                                         
i Nasiennictwa Oddział Opoczno – przedstawił informację (załącznik nr 11 do 
protokołu). 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez 
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Opocznie (załącznik nr 12 do 
protokołu), Radę Powiatową IRWŁ w Opocznie (załącznik nr 13 do protokołu), 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi filia w Białaczowie 
(załącznik nr 14 do protokołu) oraz Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w 
Radomsku (załącznik nr 15 do protokołu). 

 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Beata Wiktorowicz – radna – Chciałabym zwrócić uwagę na materiał złożony 
przez kierownika ARiMR Pana Tomasza Koperę, który pełni również rolę 
radnego. Uważam to za niestosowne i nieetyczne, aby Pan Kierownik sam sobie 
przedkładał materiał na sesję. 
Tomasz Kopera – radny – Proszę o podanie podstawy prawnej. 
Beata Wiktorowicz – radna – Mówię o art. 26 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego. 
Jadwiga Figura – radna – Chciałabym dopytać o ziemniaki. Czasami zdarza się, 
że w środku są koloru brązowego. Czy jest to objaw choroby i czy bezpiecznie 
możemy spożywać taki produkt? 
Mirosław Karasiński – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin                                         
i Nasiennictwa Oddział Opoczno -  Z Pani opisu wynika, że mogą to być różne 
jednostki chorobowe. Produkcja ziemniaków na terenie naszego powiatu 
znacznie się zmniejszyła. Kontrolujemy osoby, które produkują ziemniaki, 
podobnie jak handlarzy na targowiskach i bazarach. W roku bieżącym pobraliśmy 
8 prób i w 3 przypadkach stwierdziliśmy bakteriozę. Wynika to z tego, że zakup 
jest z nie sprawdzonego źródła. Bakterioza nie zagraża ludziom, ponieważ jest 
nieszkodliwa po ugotowaniu ziemniaka. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Raz do roku zajmujemy się tematem rolnictwa. 
Jako przedstawicielka Izb Rolniczych pochwalić się osiągnieciami naszych 
rolników. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nasza produkcja rolna wzrosła 
dwunastokrotnie. Na Komisji Rolnictwa szeroko dyskutowaliśmy na temat 
targowiska. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby poprawić warunki 
pracy w tym miejscu. Powinniśmy sięgnąć po środki zewnętrzne. Wiem, że po 
naszej stronie Wisły pojawiła się choroba świń ASF. Dużo mówiło się również o 
ptasiej grypie. W związku z tym chciałabym dopytać Powiatowego Lekarza 
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Weterynarii, czy są nowe wiadomości na ten temat i czy podejmowane są jakieś 
działania? Kolejne pytanie dotyczy zakazu handlu prosiętami. Czy jest możliwość 
zniesienia go? 
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Pani radna 
poruszyła bardzo ważny temat. Na dzień dzisiejszy stwierdzono kilka 
przypadków choroby u dzików na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. W 
związku z tym nie ma żadnych barier geograficznych. Na dzień dzisiejszy mamy 
w Polsce ponad 500 przypadków stwierdzonych u dzików. Jeśli chodzi o trzodę 
chlewną to w ostatnim miesiącu nie było przypadku, ale już w tym roku 
zanotowaliśmy ich 80, w 2016r. było ich 20. Jeśli chodzi o plac targowy to  
decyzja należy do Państwa, czy prosięta tam będą. Poczyniliśmy już starania, aby 
przywrócić pozwolenie na targowicę. Jeżeli nie będzie tego w tym miejscu to jest 
duże prawdopodobieństwo, że powstaną nielegalne miejsca handlu. Uważam, że 
handel prosiąt z przyczepy jest do zaakceptowania. Po rozmowie z Panią 
Burmistrz i Naczelnikiem Miązkiem wszczęliśmy procedurę, aby przywrócić 
handel prosiętami na targowisku miejskim. Na Komisji Rolnictwa szeroko 
dyskutowaliśmy również na temat pozyskania środków, aby ucywilizować 
targowicę, poprawić warunki pracy w pawilonach mięsnych. Nasz powiat jest na 
czołowym miejscu jeśli chodzi o przetwórstwo mięsne. Wierzę, że w przyszłości 
będzie możliwość pozyskania środków, a gmina z nich skorzysta.  
Jadwiga Figura – radna – Czy zdarza się, że dopłaty zwracane są przez 
rolników? Jaki to procent? 
Tomasz Kopera – Radny, Kierownik ARiMR oddział Opoczno – Zdarza się. 
Najczęściej jest to na drodze windykacji. Nie wiem jaki to procent, ponieważ nie 
prowadzę statystyk, ale są to pojedyncze przypadki. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Chciałabym przekazać informację 
odnoszącą się do pytania jakie wcześniej zadał radny Kopera - odszkodowanie za 
wywłaszczenie drogi na „Wymysłów”, czyli w rejonie ul. Przemysłowej. Po 
sprzedaży droga stała się własnością firmy Agrowikt. Po przeprowadzonym 
postępowaniu wywłaszczeniowym firma otrzymała odszkodowanie w kwocie 
344 tys. 480 zł. Jeśli chodzi  o uwagę radnej Wiktorowicz wobec radnego Kopery 
to według art. 24 kpa wyłączeniu z postępowania podlega pracownik organu. Z 
tego co wiem, to pomiędzy ARiMR a Komisją Rolnictwa nie toczy się żadne 
postępowanie, w ramach którego Pan Kierownik może być wyłączony.  
Tomasz Kopera – radny – Za jaką kwotę będzie realizowane podłączenie 
kanalizacji do zakładu przemysłowego na ul. Przemysłowej? 
Michał Konecki – Prezes PGK – Inwestycja będzie realizowana w przyszłym 
roku. Wystąpiono do nas z taką prośbą, aby ją zrealizować ze względu na to, że 
jest to zakład pracy, który będzie zatrudniał ludzi.  
Alicja Szczepaniak – radna – Informacja, jaką przekazał do nas Pan Kierownik 
ARiMR nie jest aktem prawnym i nie obowiązuje Kodeks Postępowania 
Administracyjnego. Chodzi mi o przyzwoitość, dobry ton, aby pismo, które Pan 
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podpisał było uwiarygodnieniem informacji.  Pan napisał tą informację sam do 
siebie, ponieważ jest Pan przewodniczącym Komisji Rolnictwa.  
 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości. 
 

Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę. 
Po przerwie. 
 
Ad. pkt. 7.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
a) wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana Wojtana w Opocznie. 

 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana Wojtana w Opocznie.  
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Oświaty oraz Rolnictwa pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały, natomiast Komisja Budżetowa, Komunalna oraz 
Rodziny przyjęły do wiadomości projekt uchwały. 
Komisje wniosły autopoprawkę: do projektu uchwały oraz na tablicy jako 
fundatorzy zostaną dopisani „Mieszkańcy Opoczna”. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Jadwiga Figura – radna – Po rozmowach z mieszkańcami zrodziła się myśl, aby 
tablica pojawiła się na ścianie Kościoła pw. Św. Bartłomieja. Czy jest taka 
możliwość? 
Eugeniusz Łączek – radny – Nie ma wątpliwości, że pomnik upamiętniający Ks. 
Jana Wojtana powinien powstać. Była to osoba wielkiego serca, życzliwa. 
Komisja Oświaty wypracowała wniosek co prawda dotyczący drugiej uchwały, 
że chcieliśmy poznać stanowisko Kurii Biskupiej odnośnie nazwania ulicy. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jeśli chodzi o lokalizację to powstała ona 
samoistnie, ponieważ podczas wszystkich ważnych uroczystości związanych z 
Ks. Janem Wojtanem mieszkańcy zapalali znicze na rondzie. Chcemy to zmienić, 
również ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie zapisy były uzgadniane z Kurią 
Biskupią. Wszystkie informacje zawarte są w dokumentacji. 
 
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za- 20, przeciw- 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę Nr 
XXXVIII/419/2017 w sprawie: wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana 
Wojtana w Opocznie.                                                                                                             
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
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b) nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala Powiatowego w Opocznie. 
 
Zbigniew Gretka – Prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala Powiatowego 
w Opocznie.  

Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski zawsze podkreślał, że Opoczno jest 
mu bardzo bliskie. Pomysłodawcą nazwania ulicy imieniem Ks. Arcybiskupa 
byłem ja, Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo oraz Ks. 
Biskup Henryk Tomasik. Jeśli chodzi o pozwolenie to w poczcie otrzymaliście 
ode mnie pismo z podpisami Metropolity Częstochowskiego oraz Ks. Biskupa 
Henryka Tomasika. Ponadto pod naszą prośbą podpisało wiele znamienitych osób 
z kraju oraz zagranicy. Zechciejmy tu w Opocznie uhonorować go Aleją jego 
imienia.  
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetowa, Rolnictwa oraz Rodziny 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, natomiast Komisja Oświaty                                
i Komunalna przyjęły do wiadomości projekt uchwały. 
 
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 
XXXVIII/420/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala 
Powiatowego w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

c)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na 
lata 2017-2029, 

 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017-2029. 
Otrzymaliście dzisiaj poprawiony załącznik Nr 1, mówiący o kwotach w tym roku 
i kolejnych latach. Na Komisjach wspominałam, że w trakcie Komisji 
otrzymałam informacje o zmianie w planie dotacji. Główna zmiana dotyczy 
dotacji na realizację zadań w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 
życiem”. Ta dotacja zostanie przekazana do Fundacji OSTOJA prowadzącej 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. 
Dochody i wydatki zwiększamy o tę kwotę. Kolejny załącznik mówiący o 
przedsięwzięciach pozostał w takiej samej wersji.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
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Rada Miejska głosami: za - 10, przeciw – 0, wstrz. – 11 podjęła uchwałę 
Nr XXXVIII/421/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029.  
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, 
 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w 
budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Podobnie, jak w przypadku poprzedniej uchwały, zmiany nastąpiły w wyniku 
otrzymanej informacji na temat realizacji zadań zleconych, stąd też zmiany 
załącznika nr 1, 2, załącznika mówiącego o dochodach i wydatkach z tytułu 
realizacji zadań zleconych i w planie dotacji, czyli załącznik nr 7. Jest to kwota 
41 tys. 83 zł 20 gr. Po stronie wydatków prócz tej zmiany są przesunięcia na 
wniosek Wydziałów i zmiana dotycząca przeznaczenia środków z rezerwy 
oświatowej 5 tys. 542 zł na realizację programu rządowego „Aktywna Tablica”. 
Na ten program otrzymaliśmy pieniądze z budżetu państwa 14 tys. zł na szkołę, 
łącznie dla trzech szkół 42 tys. zł. Warunkiem ich otrzymania było, że 20% 
pochodzi ze środków gminy, czyli na jedną szkołę wychodzi 3,5 tys. zł. W wyniku 
rozeznania cenowego okazało się, że naszych pieniędzy jest za mało i stąd to 
przesunięcie z rezerwy oświatowej. Burmistrz podjął też decyzję o przesunięciu 
z rezerwy ogólnej kwoty 9 tys. 600 zł z przeznaczeniem na promocję, z czego 
kwota 5 tys. 400 zł na zakup dekoracji świątecznej, a 4 tys. 200 zł na organizację 
drugiego kongresu Opocznian. W przypadku dwóch jednostek oświatowych jest 
prośba o przesunięcie środków, które nie zostały wykorzystane  na dokształcanie 
nauczycieli z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tych jednostkach. Pozostałe 
załączniki nie uległy zmianie.  
 
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 - 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXXVIII/422/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 
2017. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
 

e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego  

 w Bielowicach, 
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach. 
Wszystkie uchwały dotyczące przekształcenia szkół to kolejny etap reformy 
oświaty związanej z likwidacją gimnazjów. W marcu Rada Miejska podjęła 
uchwałę o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, a teraz ustawa 
oświatowa obliguje Radę Miejską do podjęcia uchwał stwierdzających 
przekształcenie 6-letnich szkół w 8-letnie. Mamy 12 takich szkół i 12 uchwał.  
We wszystkich uchwałach, o czym informowałem na Komisjach, jest 
autopoprawka w podstawie prawnej – powinien być podany Dz. U. z 2017r. poz. 
1875. Dyrektorzy szkół zwracali uwagę, że nazwy i numery szkół są różnie 
podawane – jedne dużą literą, inne małą – tak musi być, bo tak jest w dawnych 
dokumentach.  
 
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 
XXXVIII/423/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Januszewicach, 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Januszewicach. 
 
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 
XXXVIII/424/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Januszewicach. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
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g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Modrzewiu, 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Modrzewiu. 
 
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 
XXXVIII/425/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Modrzewiu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
 

h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Kraśnicy, 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kraśnicy. 
 
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 
XXXVIII/426/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Kraśnicy. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
 

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Sielcu, 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sielcu. 
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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 
XXXVIII/427/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
w Sielcu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
 

j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK 
„Doliniacy” w Libiszowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie. 
 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie, w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w 
Libiszowie. 
 
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 

XXXVIII/428/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” 
w Libiszowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oddziału Partyzanckiego 
AK „Doliniacy” w Libiszowie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 
k) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ogonowicach,  

w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa im. Armii Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ogonowicach im. Armii 
Krajowej, 
 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ogonowicach, w skład 
którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Armii 
Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Ogonowicach im. Armii Krajowej. 
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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 

XXXVIII/429/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w 
Ogonowicach, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa im. Armii Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową w Ogonowicach im. Armii Krajowej. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

 
l) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa i 
dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym, 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia 
Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym. 
 
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 
XXXVIII/430/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum, 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
 

m) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bukowcu 
Opoczyńskim, w skład którego wchodzi dotychczasowa 
sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego 
 i dotychczasowe Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego,  

 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Sygietyńskiego  
 w Bukowcu Opoczyńskim, 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim, 
w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Sygietyńskiego i dotychczasowe Gimnazjum im. Tadeusza 
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Sygietyńskiego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Sygietyńskiego 
w Bukowcu Opoczyńskim. 
 
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 

XXXVIII/431/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w 
Bukowcu Opoczyńskim, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego i dotychczasowe Gimnazjum 
im. Tadeusza Sygietyńskiego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza 
Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

 
n) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół 
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Opocznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Opocznie 
im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych 
nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie. 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych 
nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie. 
 
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 
XXXVIII/432/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole 
Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego 
w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
 

o) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, w skład 
którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
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Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza 
Wielkiego i dotychczasowe Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły, w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza 
Wielkiego w Opocznie, 
 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, w skład którego wchodzi 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego i dotychczasowe Gimnazjum nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły, w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w 
Opocznie. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Małgorzata Kozłowska – Dyrektor – Nazwa szkoły powinna brzmieć: „8-letnia 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie”, a nie: „8-
letnia Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego”.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – To nazwa z uchwały podjętej 
przez Radę Miejską wcześniej. Jedyne co możemy zrobić o nadać nową nazwę 
szkole. Nie ma innej możliwości. 
Sylwester Ziębicki – mecenas – Procedujecie nad uchwałą w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia, a nie nadania imienia szkole. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Proponuję, aby w miesiącu 
styczniu Dyrekcja szkół na wniosek Rady Pedagogicznej wystąpiła z wnioskiem 
o zmianę nazwy szkoły. Nie widzę problemu.  
Sylwester Ziębicki – mecenas – Ustawodawca mówi o stwierdzeniu faktów 
dokonania przekształcenia. W marcu ustaliliście sieć szkół, to konsekwencja 
przekształcenia, a nie nadanie nazwy.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

  
Rada Miejska głosami: za - 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę Nr 

XXXVIII/433/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, w skład którego 
wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego i dotychczasowe Gimnazjum nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły, w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w 
Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
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p) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych 
Nr 3 w Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa 
sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka 
Sienkiewicza i dotychczasowe Gimnazjum Nr 3 im. Henryka 
Sienkiewicza, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3  
w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza, 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w 
Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i dotychczasowe Gimnazjum Nr 3 
im. Henryka Sienkiewicza, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Opocznie 
im. Henryka Sienkiewicza. 
 
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 
XXXVIII/434/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Samorządowych Nr 3 w Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa 
sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i 
dotychczasowe Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową Nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza. 
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

 
q) nadania Statutu Szkole Podstawowej w Wygnanowie, 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: nadania Statutu Szkole Podstawowej w Wygnanowie. 
 
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 
XXXVIII/435/2017 w sprawie: nadania Statutu Szkole Podstawowej w 
Wygnanowie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  
 

r) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Samorządowej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w 
skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Opocznie, w Branżową Szkołę I 
Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1  
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im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie. 
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Samorządowej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie, w Branżową 
Szkołę I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Opocznie. 
Na dzień dzisiejszy nie możemy zlikwidować tej szkoły. Procedura likwidacji 
trwa ok. pół roku i potrzebna jest na to zgoda Kuratora. Ustawa obliguje nas do 
przekształcenia. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Alicja Szczepaniak – radna - Czy na tę szkołę jest dotacja? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Jeśli nie ma uczniów to nie ma 
dotacji. Ostatnia dotacja była w 2008r.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodzący ją zamknął i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

  
Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę Nr 

XXXVIII/436/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Samorządowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie, 
w Branżową Szkołę I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych nr 
1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

 
 

s) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok” oraz 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 
rok”,  

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności  
– przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 
2018 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Robert Grzesiński – radny – Jest duże zagęszczenie pijących wokół sklepów z 
alkoholami. W bramie szpitalnej piją. Proszę, by zwracać uwagę, egzekwować. 
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Jadwiga Figura – radna – Mam pytanie do Komendanta Policji - czy istnieje 
problem dopalaczy i które miejsca są najbardziej zagrożone? 
Konrad Kobierski – Komendant Policji w Opocznie – Jeśli chodzi o dopalacze 
to problem jest niewielki. Zdarzają się sygnały, że w szpitalu lądują osoby pod 
wpływem dopalaczy. Punktów sprzedaży na szczęście nie mamy. Sygnałów 
dystrybucji nie mamy. W mojej ocenie poziom zagrożenia jest niewielki. 
Reagujemy na każde sygnały.  
Anna Wolowska – radna – Czy były stwierdzone przypadki spożywania 
alkoholu w szkołach? 
Konrad Kobierski – Komendant Policji w Opocznie – Tak, są takie sygnały, 
sporadyczne ale są.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący  ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę Nr 
XXXVIII/437/2017 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok” oraz 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  
 

t) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,  

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności  
– przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Jadwiga Figura – radna – Jak układa się współpraca z organizacjami 
pozarządowymi? Czy są jakieś problemy? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności  
– Z naszej strony współpraca układa się dobrze. Uwag ze strony organizatorów 
nie mamy.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący  ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę Nr 
XXXVIII/438/2017 w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy 
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Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

 
u) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach 
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 terenu w Januszewicach z ustaleniami 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Opoczno. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
  

Rada Miejska głosami: za - 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę Nr 
XXXVIII/439/2017 w sprawie: stwierdzenia zgodności projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach z 
ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  
 

v) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu w Januszewicach, 
 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu w Januszewicach. 

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

  
Rada Miejska głosami: za - 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę Nr 

XXXVIII/440/2017 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w Januszewicach. 
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  

 
Ad. pkt. 8. 

Zapytania  wolne wnioski. 
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Jadwiga Figura – radna – Proszę o informację na temat odszkodowania dla byłej 
Dyrektor MDK Pani Moniki Matusiewicz. Ulica Długa – łącznik z ul. 
Przemysłową – słupy są, ale lamp nie ma, proszę chociaż o jedną. 
Andrzej Śliwka – Dyrektor MDK w Opocznie – Po zakończonej sprawie byłej 
Dyrektor MDK Pani Monice Matusiewicz została wypłacona kwota 10 tys. 500 
zł (3-krotność miesięcznego wynagrodzenia) i na tym etapie sprawa została 
zakończona.  
Barbara Wacławiak – radna – Proszę o oddanie naprawianej zabawki na plac 
zabaw na Osiedlu Skłodowskiej i proszę o obiecany kosz. 
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna – Rozmawiałem z 
Wykonawcą, obiecał zabawkę zwrócić, ponowie prośbę. Co do kosza – 
rozmawiałem na ten temat z Naczelnikiem Miązkiem i proszę go o realizację. 
Jadwiga Figura – radna –  Kostka z odzysku – proszę jej pilnować, bo ludzie 
rozkradają. Czy jest możliwość nabycia kostki za odpłatnością przez 
mieszkańców?  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
Jesteśmy w posiadaniu kostki z odzysku z rozbiórki ul. Biernackiego i jest to ok. 
9 tys. m kw. Kostka jest ewidencjonowana, układana na paletach, przekazywana 
przez Wykonawcę i przewożona do magazynu na ul. Błonie, naprzeciw Zalewu. 
Wykorzystujemy ją do remontów chodników, które są wykonywane od strony 
MDK i pawilonów handlowych w ciągu od ul. Biernackiego do ul. Skłodowskiej 
oraz na ul. Norwida „park”, ul. Janasa. To nie jest kostka 100% wartości, czyli są 
ubytki. Na temat rozkradania kostki nie mieliśmy sygnału. Proszę mówić to 
zgłosimy na Policję. Ja takich sygnałów nie miałem. Zamierzenia Gminy 
Opoczno co do wykorzystania kostki są bardzo duże, więc nie ma mowy o jej 
sprzedaży. Sprzedajemy jedynie płyty betonowe z odzysku o wymiarach 50x50 
cm w cenie 2,50 zł za sztukę. 
Robert Grzesiński – radny – Na ul. Janasa 3 są wyznaczone miejsca parkingowe 
dla osób niepełnosprawnych. Proszę je właściwie oznaczyć, ponieważ są 
zajmowane przez osoby prywatne. Brakuje oznaczenia w postaci niebieskiej 
„koperty”.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Ul. 
Janasa 3, 5 i 7 – będą rozmalowane dwa miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych jeszcze w tym roku, jeśli warunki atmosferyczne na to 
pozwolą.  
Jadwiga Figura – radna –  Moje pytanie dotyczy ul. Staropiotrkowskiej. Jaka 
jest możliwość pozyskania środków z WFOŚ na kanalizację deszczową? Odcinek 
od ul. Biernackiego do ul. Krasickiego został zapomniany. Proszę wyłożyć kostkę 
z odzysku na ul. Partyzantów od ul. Biernackiego do ul. Piotrkowskiej – po jednej 
stronie jest chodnik, po drugiej go nie ma.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Jeśli 
chodzi o ul. Piotrkowską nazywaną Staropiotrkowską to od 2010r. mamy gotowy 
projekt techniczny. Próbowaliśmy uzyskać dofinansowanie z Urzędu 



25 
 

Marszałkowskiego w ramach RPO, ale nie udało się. Następnie wystąpiliśmy do 
Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w ramach tzw. schetynówek, ale na 50 
wniosków zajęliśmy 47 miejsce, więc szanse na dofinasowanie są żadne. Wniosek 
przeszedł ocenę formalną, ale ta ulica swoimi parametrami nie wpisuje się w 
założenia programu. Żadna z zaprojektowanych ulic na terenie miasta nie wpisuje 
się w ten program. Ostatnia ulica, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie od 
Wojewody to ul. Biernackiego i Słowackiego. Jedyną możliwością ze względu na 
znaczną kwotę inwestycji, bo mówimy o kwocie 3 mln zł 200 tys. zł jest 
etapowanie zadania. W pierwszym etapie wykonanie kanalizacji deszczowej. 
Kwota z kosztorysu inwestorskiego to 900 tys. zł. Bez dofinansowania 
zewnętrznego również będzie trudno udźwignąć to zadanie. Rozmawialiśmy w 
WFOŚiGW o tym, by wziąć pożyczkę w wys. 95% wartości zadania, która w  
40% jest umarzalna. Do zabezpieczenia w budżecie byłoby ok. 200 tys. zł jako 
środki własne. Dodatkowo trzeba wykonać udrożnienie istniejącego kanału, aby 
kanalizacja spełniała swoje zadanie. W projekcie budżetu gminy na 2018 rok 
mamy ujętą budowę kanalizacji deszczowej między MDK i Skłodowskiej za 120 
tys. zł. Proponuję nie realizować tego zadania w przyszłym roku, a przeznaczyć 
te środki jako udział własny w budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej. 
Beata Wiktorowicz – radna – Moje pytanie dotyczy stanu dróg na Osiedlu 
Ustronie. Mieszkańcy mówili mi, że drogi lokalne zmieniono na 
wewnątrzosiedlowe przy których mieszkańcy nie mogą parkować i są karani 
mandatami. Czy to prawda?  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Nie 
jest mi znana ta sytuacja. Jeśli są to drogi wewnątrzosiedlowe to sytuacja jest 
jasna. Policja każe, jeśli coś jest niezgodnie z przepisami. Jeśli chodzi o drogi na 
Osiedlu Ustronie to tam obwiązuje stała organizacja ruchu. Jeśli jest taka potrzeba 
to można zgłosić wniosek o zmianę organizacji ruchu. To pierwszy sygnał, który 
słyszę od Pani, że taka sytuacja ma miejsce i że należałoby zmienić stałą 
organizację ruchu.  
Alicja Szczepaniak – radna – Są sygnały od ludzi, że jest potrzeba wyznaczenia 
miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed SP nr 3.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego –  To 
powinien być wniosek na piśmie do Burmistrza, a Burmistrz musi go przekazać 
do Komisji Bezpieczeństwa przy Starostwie Powiatowym w Opocznie. My sami 
nie możemy wyznaczać miejsc parkingowych. Na Państwa wniosek możemy 
apelować do Komisji Bezpieczeństwa o rozważenie wniosku, ale to ona decyduje. 
Jeśli Komisja uzna wniosek za zasadny to nakazuje Burmistrzowi wykonanie 
projektu stałej organizacji ruchu. Burmistrz będzie musiał zabezpieczyć środki w 
budżecie na realizację. Innej drogi nie ma. Jeśli to jest zasadne to proszę o taki 
wniosek na piśmie.  
Jarosław Jurowski – radny – Pod cmentarzami też nie ma miejsc dla osób 
niepełnosprawnych. Trzeba podjąć temat koszy ulicznych. Bardzo dużo 
podmiotów gospodarczych wyrzuca swoje śmieci do tych koszy. Zgłoszę ten 
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problem Komendantowi Straży Miejskiej. Co z oświetleniem na Osiedlu 
Milenijnym? Także coś z drogami na tym Osiedlu należałoby zrobić. Tam 
mieszkają ludzie, dzieci chodzą, wyrabiają się coraz większe doły, zima idzie. 
Zadbajmy o mieszkańców.  
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna – Oświetleniem hybrydowym zaczęliśmy 
się zajmować w ubiegłym roku. Wydawało nam się dobrym rozwiązaniem, ale 
sytuacja się skomplikowała, bo nie dostaliśmy dofinansowania. Jest to problem 
do rozpatrzenia, jak Państwo to widzą. Z naszego rozeznania wynika, że to 
oświetlenie nie spełniłoby swojej roli i było dużo droższe od oświetlenia 
tradycyjnego.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego –   
Oświetlenie hybrydowe wprowadziliśmy do budżetu na początku 2017r. W 
styczniu zleciliśmy wykonanie dokumentacji technicznej na 18 lamp oświetlenia 
hybrydowego. Jest możliwość dofinansowania przez WFOŚ. Złożyliśmy wniosek 
na zaprojektowane 18 słupów, głównie na skrzyżowaniach dróg, przy zasadzie że 
60% wartości zadania jest dofinansowana w formie dotacji. W związku z 
powyższym stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie wykonać 18 słupów oświetlenia 
hybrydowego, licząc że każdy słup z montażem to będzie kwota ok. 13 tys. zł (11 
tys. zł słup + 2 tys. zł montaż). Po rozpatrzeniu wniosku dofinasowanie zmieniło 
się z 60% na 8%. Na 256 tys. zł, o które wnioskowaliśmy, dostaliśmy 32 tys. zł. 
Ta kwota nie wystarcza nawet na dwa słupy. Pierwszy przetarg odbył się w 
listopadzie, zmieniliśmy plan z 18 na 9 słupów, mając w budżecie zabezpieczoną 
kwotę 145 tys. zł. Najtańsza oferta była za 180 tys. zł, czyli jeden słup z montażem 
kosztowałby 20 tys. zł. Dwa tygodnie później ogłosiliśmy drugi przetarg. Zgłosiły 
się dwie firmy i podały ceny 180 tys. zł i 175 tys. zł. W związku z tym przetarg 
nie został rozstrzygnięty. Za tę kwotę 145 tys. zł można wybudować 1 km linii z 
30 słupami oświetlenia ledowego i co roku można byłoby jedną ulicę na tym 
Osiedlu tak docelowo wykonać. Pamiętajmy, że przeniesienie słupa oświetlenia 
hybrydowego również kosztuje niemałe pieniądze, bo to cała procedura. Z uwagi 
na to, że nie ma dofinasowania środkami zewnętrznymi w wysokości przez nas 
oczekiwanej to decyzja powinna być tylko jedna – realizujemy zadanie docelowo 
poprzez budowę linii oświetleniowej z montażem słupów z oświetleniem typu 
led. Taką propozycję złożyłem Burmistrzowi. Decyzja Pana Burmistrza i Rady 
Miejskiej.   
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Zastanówmy się, czy warto to robić? Czy zrobić 9 słupów dla 20 mieszkańców, 
czy nie lepiej wykonać linię napowietrzną dla 1 tys. mieszkańców. Według mnie 
idziemy w złym kierunku. 
Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję Pani 
Dyrektor MG OPS za pracę pracowników. Dziękuję za inwestycje na terenie 
Opoczna. Widać bardzo duże inwestycje dla miasta. Bardzo się cieszę. Musimy 
się pogodzić z utrudnieniami, ale warto, bo miasto będzie wyglądało pięknie. 
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Mam prośbę - dojazd do bloków przy ul. Biernackiego – bardzo szpeci. Proszę 
również zrobić odcinek drogi od ul. Biernackiego do Osiedla tych bloków.  
Robert Grzesiński – radny – Z dyskusji wynika, że nic nie warto robić, tylko 
myśleć jak 40 lat temu.  
Jarosław Jurowski – radny – Po co mówiliśmy ludziom o tym oświetleniu? Dziś 
okazuje się, że to nieefektywne. Poszło pismo do ludzi, że do 30 czerwca będzie 
robione oświetlenie. To niepoważne. Albo robimy, albo nie. Mówmy ludziom 
otwarcie.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Pewne deklaracje padły, ale to było 
doraźne rozwiązanie, aby zadowolić grupę mieszkańców. Zastanówmy się, czy 
np. wybudować ul. Piłsudskiego i oświetlić, czy realizować oświetlenie doraźne 
na zasadzie eksperymentu.  
Beata Wiktorowicz – radna – Na Osiedlu Ustronie nie ma wybudowanych 
kilkunastu ulic, a Osiedle istnieje od ponad 25 lat. Chciałam poruszyć temat 
jakości powietrza na terenie Polski. Jest organizowana ogólnopolska kampania 
przez Fundację AVIVA pt. ”Wiem czym oddycham”, która ma rozdysponowania 
300 czujników do monitoringu jakości powietrza. Proszę, byśmy się włączyli w 
tą kampanię. Na terenie Opoczna jest zarejestrowanych 6 takich lokalizacji. 
Proszę, byście na stronach internetowych poparli kampanię i aby rozwiesić 
plakaty na ten temat na terenie szkół, basenu i MDK. Przekazuję pismo i plakaty 
na ręce Pana Burmistrza. 
Krzysztof Grabski – radny – Kiedyś na wieś trafiało ok. 30% inwestycji, a 
dzisiaj jest to 3-7% inwestycji. 
Robert Grzesiński – radny – Na Osiedlu Kwiatowym z oświetleniem będzie tak 
jak z chodnikiem na ul Świerkowej.  
Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Co do wsi to ja 
jestem najbardziej zbulwersowana świetlicą w Kraśnicy. 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna – Potrzeb w mieście jest ogrom. Jeśli 
byście 50 mln zł teraz przeznaczyli na inwestycje to i tak byłoby mało. Skąd wziąć 
pieniądze? Proszę wskazać źródło finansowania. Wiecie, jakie mamy 
zobowiązania finansowe i ile musimy spłacać długów. Niedoinwestowanych 
dzielnic w Opocznie jest wiele. Potrzeby są ogromne, a pieniędzy mało. Też 
chciałbym, by były budowane wszystkie drogi, chodniki, bo infrastruktura to 
podstawa. Jeśli mamy możliwość pozyskania środków zewnętrznych to sięgamy 
po te pieniądze. Tam gdzie dostajemy dofinansowanie to zawsze realizujemy 
zadanie.  
Robert Grzesiński – radny – Sięgajmy po środki zewnętrzne z podatków, bo 
dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że małe miejscowości typu Bukowiec chcą się 
odłączyć od Opoczna, bo twierdzą że z lokalnych podatków będą w stanie zrobić 
więcej.  Poza tym bardziej skutecznie zabiegajmy o środki zewnętrzne, tak jak 
inne Gminy. 
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Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna – Jest Pan w błędzie i proszę, aby Pan nie 
wprowadzał w błąd. To co Pan opowiada w ogóle nie ma miejsca, to jest prawie 
niemożliwe.   
Jadwiga Figura – radna – Co do świetlicy w Kraśnicy – to przeszłość, historia, 
skupmy się na dzisiaj i na przyszłości. Co do czystości powietrza to blisko 
odlewni jest bardzo dużo dzieci chorych na drogi oddechowe. Powstaje kolejna 
apteka naprzeciw Apteki „Pigułka”. Idziemy w kierunku likwidacji jednych przez 
drugich. Należałoby się zastanowić jak temu zapobiec. Na ul. Krasickiego przy 
drugim moście lustro nie zdaje egzaminu. Pod mostem Piotrkowska - Krasickiego 
– nie ma oświetlenia, proszę o nie. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – To, że 
jedni zakładają działalność obok drugich to od razu nie znaczy, że sobie nie radzą 
i jedni i drudzy. 
Jadwiga Figura – radna – Ludzie odbierają to tak, że skoro powstaje więcej 
aptek to zakładamy, że będzie więcej chorych. 
Krzysztof Grabski – radny – Na poprzedniej sesji dostałem zielone światło od 
Burmistrza na rozdzielenie miasta od wsi. Poczyniłem już kroki w tym kierunku. 
Jak jest z drogą dojazdową do 300 ha pól w Ogonowicach? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Problem pojawił się kiedy PKP 
wystosowało do nas pismo informujące o zamknięciu przejazdów kolejowych, 
likwidacji bądź przekazaniu jako przejazdy indywidualne osobom do prywatnego 
zarządzania, czyli do wyznaczenia osób które będą się opiekowały takim 
przejazdem i które będą za nie odpowiadały, bądź urządzenie drogi publicznej i 
wtedy PKP przejmuje utrzymanie takiego przejazdu na siebie. Po szerokiej 
korespondencji ustaliliśmy na kierownictwie, że wystosujemy do sołtysów pisma, 
bo tych przejazdów, które będą odcinały dojazd do pól na terenie linii kolejowej 
nr 25 czyli Opoczno- Końskie jest kilka, pisma że prosimy o wyznaczenie osób, 
które podjęłyby się administrowania tych przejazdów, ale żeby tylko wskazać te 
osoby, natomiast koszty utrzymania żeby były po stronie Gminy, a w zakresie 
przejazdu w Januszewicach na leśniczówkę podjęliśmy decyzję i rozmowy z 
Nadleśnictwem o przekazaniu części drogi która jest własnością Nadleśnictwa i 
urządzeniu tam drogi publicznej co zaskutkuje umiejscowieniem przejazdu 
administrowanego przez PKP. W odzewie tych pism na Komisjach Pani sołtys 
Ogonowic poruszyła temat jednego z przejazdów i drogi która jest strategicznym 
dojazdem do pól dla mieszkańców. Złożyła wniosek o to, aby urządzić tam drogę 
publiczną w drodze decyzji o urządzeniu drogi publicznej, czyli aby przekształcić 
nazewnictwo bez urządzania na ten moment tej drogi. To jest droga utwardzona, 
ma ok. 17 metrów szerokości, a więc spełnia parametry. Po podjęciu decyzji  o 
przekształceniu jej w drogę publiczną w dalekiej perspektywie jest oczywiście 
obowiązek urządzenia tam drogi o odpowiedniej nawierzchni, natomiast nie to 
byłoby na ten moment celem. Najważniejsze byłoby zachowanie przejazdu, nie 
przypisanego do konkretnych osób, tylko przejazdu będącego własnością PKP i 
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administrowanego przez PKP. Było to szeroko dyskutowane na Komisjach. Do 
tematu będziemy wracać.  
Dokumenty dotyczące tej sprawy stanowią załącznik nr 38 do protokołu. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Co do czystości powietrza to byliśmy 
z Burmistrzem na konferencji z udziałem Premiera Morawieckiego. Wiele było 
dyskusji, że samorządy same nie poradzą sobie z tym problemem, bez wsparcia 
rządowego. Jest uruchamiany przez Ministerstwo Rozwoju program „Czyste 
Powietrze”. Mam nadzieję, że pozwoli nam to walczyć ze smogiem, odlewnią – 
bo tu nasze kompetencje się skończyły, mam nadzieję że Powiat nas wesprze.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Dziękuję radnej za 
zainteresowanie tematem czystości powietrza. My takie działania w zakresie 
kupna małych czujników podjęliśmy. Przychylamy się do Pani prośby dotyczącej 
rozdysponowania plakatów informacyjnych na terenie naszych jednostek. 
Elżbieta Dorocinska – radna – Przerabiałam temat zamykania przejazdu 
kolejowego w Brzustówku. Tylko wspólnymi siłami damy radę, ale przestrzegam 
w typowaniu osób do monitorowania przejazdem. Podpowiadam rozwiązanie w 
formie sygnalizacji świetlnej. To się sprawdza. Innego rozwiązania nie widzę. 
Proszę rozmawiać z PKP, ale proszę też mieć na uwadze to, że kolej nie 
dotrzymuje żadnych obietnic.  
Zgodnie podjęliśmy uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
dla Januszewic. Jaka jest kwota odrolnienia, którą zapłacą inwestorzy? Jak to się 
ma do ul. Przemysłowej, gdzie działają lokalni przedsiębiorcy? Należy doceniać 
lokalnych przedsiębiorców, wspierać ich. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Rozumiem Pani troskę dotyczącą 
terenów inwestycyjnych w obrębie Januszewic. Te tereny to historyczna szansa 
dla miasta. Nie ma tygodnia, żeby nie było zainteresowania tym terenem. Tereny 
w Ksawerowie, gdzie jest I i II klasa, zostały sprzedane po 100 zł za  1 m kw.  
Tomasz Kopera – radny – Co stoi na przeszkodzie, by ustanowić drogę 
publiczną w Ogonowicach? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Wykonanie drogi to kilkaset tys. zł. 
Barbara Wacławiak – radna – Kiedy zostanie utworzona SSE? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Mamy sukces, bo już mamy Strefę. 
Jan Stępień – radny – Proszę, aby wątek przejazdu w Ogonowicach dziś 
rozpracować. Być może koszty są do zniwelowania. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Ja również nie wyobrażam sobie, by 
rolnicy nie mogli dojechać do swoich pól. Kolej ciągle wprowadza swoje 
innowacyjne pomysły. Prowadzimy rozmowy. Stoimy po Państwa stronie. 
Będziemy robić wszystko, by Państwu pomóc. Strategiczną osobą jest Poseł. 
Podkreślam jego znaczenie. Zapewniam, że chcemy Państwu pomóc. 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami - Ustawa o ochronach gruntów rolnych obliguje, że w pewnych 
przypadkach powinna być opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. 
Ustaleniem tej opłaty zajmuje się Starosta. Działka, która jest w posiadaniu gminy 
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to 25 ha gruntów rolniczych III klasy. Stawka za wyłączenie 1 ha z użytków 
rolnych III klasy wynosi 262 tys. 305 zł. Przy czym, chciałam zaznaczyć, że to 25 
ha nie musi być w całości wyłączone, ponieważ będzie to dotyczyło faktycznej 
powierzchni zajętej pod budynek i inne urządzenia. Poza tym, kwota o której 
mówiłam, będzie pomniejszona o cenę nabycia przez inwestora. Przy założeniu, 
że 25 ha podlega w całości opłacie za wyłączenie i przy założeniu, że cena będzie 
wynosiła np. 27 zł/m2 należność główna będzie wynosiła 0, podobnie jeżeli będzie 
to kwota 100 zł/m2. Jeżeli kwota będzie poniżej 27 zł/m2 to wejdziemy w opłatę 
za należność główną w wysokości minimalnej. Oprócz opłaty głównej inwestor 
będzie zobligowany ponieść opłaty roczne przez 10 lat w wysokości 10% głównej 
należności.   
Jadwiga Figura – radna – Co dalej z dworcem kolejowym w Opocznie? 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – Działka na której znajduje się dworzec kolejowy jest w użytkowaniu 
wieczystym gminy. Kolej zdecydowała, że jeszcze zastanowi się nad 
przekazaniem dworca gminie.  
Aneta Wdówka – sołtys Ogonowic – Rozumiem, że gmina stara się i robi 
wszystko co możliwe, ale mamy prawo się niepokoić, ponieważ mamy 4 
przejazdy, a już 8 grudnia 2016r. jeden z nich został zamknięty. Nie było żadnych 
konsultacji z mieszkańcami. Dostałam pismo z Urzędu, aby wyznaczyć osoby do 
prywatnego przejazdu, ale z miesięcznym opóźnieniem. Za torami mamy 300 ha 
ziemi. Chodzi również o bezpieczeństwo. Nie wyobrażam sobie, aby podczas 
żniw 60 traktorów kursowało przez Sitową lub Opoczno. Jeżeli ja będę 
właścicielem przejazdu to za każdym razem będę musiała dzwonić do dyżurnego, 
aby otworzył lub zamknął przejazd. To jest niewykonalne. Nikt nie weźmie za to 
odpowiedzialności. Bardzo nam zależy, aby droga, która ma 17 m szerokości stała 
się drogą publiczną. Wtedy będzie nam łatwiej.  
Krzysztof Grabski – radny – Chciałem zgłosić wniosek formalny o 
przekształcenie drogi wewnętrznej w Ogonowicach w drogę publiczną. Proszę o 
przegłosowanie. 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – To nie jest wniosek formalny. Musi on spełniać 
pewne wymagania: jakie grunty, za jaką cenę, kto za to zapłaci. Musi być 
przeanalizowany. Może Pan taki wniosek zgłosić, ale w mojej ocenie nie spełnia 
on wymogów formalnych. 
Krzysztof Grabski – radny – Są to grunty gminy. Niekoniecznie radny musi 
zgłaszać wniosek na piśmie, natomiast każdy wniosek musi być przegłosowany. 
Proszę o przegłosowanie mojego wniosku.  
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Wniosek formalny zgodnie ze statutem 
obejmuje: stwierdzenie kworum, zmianę porządku obrad, zakończenie dyskusji, 
przejście do głosowania nad wnioskiem lub uchwałą, zamkniecie listy mówców 
lub kandydatów, ograniczenie czasu wystąpienia, zarządzenie przerwy, odesłanie 
projektu uchwały do komisji rady, ponowne przeliczenie głosów, przestrzeganie 
ustalonych w statucie postanowień dotyczących obrad Rady. Co do inicjatywy 
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uchwałodawczej przysługuje ona radnemu lub grupie radnych oraz Burmistrzowi. 
Pan, z tego co słyszę, chce podjąć uchwałę, która będzie pociągała za sobą 
zobowiązania finansowe, skutki różnego rodzaju. Wymaga to przeanalizowania i 
przemyślenia pod względem prawnym. Podejmowanie uchwały w dniu 
dzisiejszym nie znając nazwy, numeru drogi o której mówimy jest przedwczesne, 
aby określić skutki formalno – prawne. Możecie Państwo jako Rada Miejska 
wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przygotowanie takiej uchwały. Moim 
zdaniem podjęcie uchwały nie spowoduje wymuszenia na PKP pewnych 
czynności.  
Tomasz Kopera – radny – Czy jeżeli na następną sesję grupa radnych złożyłaby 
projekt uchwały o utworzeniu drogi publicznej na działce gminnej w 
Ogonowicach to mamy taką inicjatywę, czy należy ona wyłącznie do Burmistrza? 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Niewątpliwie macie Państwo inicjatywę 
uchwałodawczą. Możecie Państwo sami opracować projekt uchwały, ale z 
mojego punktu widzenia rozsądniejszym byłoby podjęcie w dniu dzisiejszym 
wniosku do protokołu, w którym zobowiązujecie Burmistrza do przygotowania 
projektu uchwały. 
Jarosław Jurowski – radny -  Moim zdaniem nie będzie zgody na takie 
rozwiązanie jakie proponuje PKP. Rolnicy muszą dojechać do pól i z tego co 
mówi Pani sołtys mieszkańcy mają zawiadować przejazdem, wygląda na to, że 
również pociągiem bo to oni będą zmuszeni zatrzymywać go w razie gdyby ktoś 
chciał przejechać. To jest niedopuszczalne.  
Jan Stępień – radny -  Temat został nagłośniony. Radni rozumieją jaki jest 
problem. Rozumieją również konsekwencje finansowo – prawne. Mimo tego 
zgłaszam wniosek o przekształcenie drogi wewnętrznej w publiczną. 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – W Statucie Gminy jest mowa, że projekt 
uchwały na sesji może złożyć Burmistrz, Radny, Komisje Rady lub Klub 
Radnych. Jeżeli jest wniosek o podjęcie uchwały w formie ustnej to najpierw 
trzeba wprowadzić punkt do porządku obrad po to, żeby móc go przegłosować. 
Uchwała musi spełniać elementy §32.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej -  § 7 ust. 1 
Statutu Gminy mówi dokładnie, że radny ma prawo składania na każdej sesji 
interpelacji i wniosków dotyczących Gminy. Radny Stępień jak również 
wcześniej Radny Grabski złożyli wniosek i nie rozumiem w czym jest problem. 
Przecież mogliśmy przegłosować wniosek jako wniosek Rady, a nie radnego. 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Proszę odnosić się do całości Statutu. Odnośnie 
uchwał mamy w Statucie odrębny rozdział i §4. Nie możemy wnioskiem 
przegłosować zmiany przeznaczenia drogi z lokalnej na gminną.  
Jan Stępień – radny – Skoro jedynym rozwiązaniem jest podjęcie uchwały przez 
Radę Miejską w sprawie przekształcenia drogi wewnętrznej w drogę publiczną to 
proszę, aby podpowiedział nam Pan jak poprawnie sformułować wniosek. Czy 
możemy zgłosić wniosek o poszerzenie porządku obrad? 
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Sylwester Ziębicki – Mecenas – Po raz pierwszy spotykam się z problemem i 
nie wiem czy jest to jedyna droga rozwiązania go.  
Tomasz Kopera – radny – Moim zdaniem pod względem procedur Pan Mecenas 
ma rację. Chciałbym zgłosić wniosek, aby Biuro Rady przygotowało projekt 
uchwały. 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Biuro Rady nie przygotowuje uchwał.  
Tomasz Kopera – radny – Zgłaszam zatem wniosek, aby służby prawne 
Burmistrza przygotowały projekt uchwały w sprawie przekształcenia terenów 
gminy w drogę publiczną. Na następną sesję radny lub grupa radnych złoży taki 
projekt uchwały.  
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Proszę pamiętać, że zawsze można skorzystać 
z trybu szczególnego, gdzie w przeciągu siedmiu dni od złożenia wniosku będzie 
można podjąć uchwałę. Od strony formalno – prawnej nie mam jednak 
przekonania, że jest to jedyny sposób rozwiązania sprawy. Podejmijcie na razie 
wstępne stanowisko lub wniosek, w którym zobowiązujcie Burmistrza do 
przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany kategorii drogi na publiczną. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Kolej 
zwróciła się do nas o przekształcenie 6 odcinków dróg na terenie gminy na drogi 
o charakterze publicznym. Droga o której Państwo mówicie o dł. ok 830 m i 
szerokości 17 m jest drogą wewnętrzną, dojazdową do pól. Po zasięgnięciu opinii 
Rady Powiatu można podjąć taką uchwałę, z którą później występujemy do 
Marszałka o nadanie numeru ewidencyjnego. Drogę musimy najpierw wykonać, 
a wcześniej zaprojektować, aby nadać jej status drogi gminnej. Mamy kilka takich 
strategicznych dróg, które mają duże znaczenie dla mieszkańców.  
Tomasz Kopera – radny – Rozumiem, że nie możemy zmienić kategorii drogi 
na publiczną bez jej wykonania? Czy to nie może być droga publiczna gruntowa? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Nie 
możemy. Musimy określić pas drogowy, pobocza, rów. Nie może być ona 
gruntowa. Z mojej wiedzy na dzień dzisiejszy powinna być to droga o 
nawierzchni asfaltowej.  
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Generalnie chcecie podjąć Państwo fikcję 
prawną, uchwałę dla uchwały, a co wyniknie z tej sytuacji to przekonamy się 
później.  
Tomasz Kopera – radny – Może tak, ale chcemy bezkosztowo wymusić w ten 
sposób na PKP, aby mieszkańcy mieli dostęp do przejazdu. Nasz cel jest taki, aby 
nie wydać pieniędzy na drogę asfaltową tylko zmienić ją uchwałą, aby spełniała 
ona wymogi PKP. Czy jest taka możliwość, aby przekształcić ją w drogę 
publiczną? 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Bez zgody Rady Powiatu nie ma takiej 
możliwości. 
Jan Stępień – radny -  Zgłaszam wniosek o rozszerzenie porządku obrad o 
wprowadzenie projektu uchwały. Proszę o przerwę w celu sporządzenia projektu 
uchwały.   
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Przewodniczący ogłosił 5 min przerwy. 
Po przerwie. 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Zgodnie z ustawą o drogach publicznych Art.7 
„Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do 
innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym 
potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg 
gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii 
właściwego zarządu powiatu. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych 
następuje w drodze uchwały rady gminy.” Oznacza to, że w dniu dzisiejszym nie 
możecie Państwo głosować uchwały w przedmiocie nadania drodze kategorii 
gminnej z powodu braku opinii zarządu powiatu. Radny ma prawo zgłosić 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały, ale zostanie ona 
zakwestionowana przez Wojewodę. Rada nie może podejmować czegoś co z góry 
skazane jest na niepowodzenie. 
Tomasz Kopera – radny – Czy projekt uchwały jest gotowy? Czy możemy go 
otrzymać? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Tak 
jak wcześniej powiedziałem, aby podjąć uchwałę drogę, najpierw należy 
zaprojektować, wykonać, a na koniec, po zasięgnięciu opinii rady powiatu, podjąć 
uchwałę. Należy zrobić to do końca III kwartału. Jeżeli nie przechodzi to na 
kolejny rok. Kolej ma jeden wymóg. Musi to być droga publiczna i jest to wymóg 
ogólnopolski.  
Jan Stępień – radny – Mówił Pan, że zaliczenie drogi do kategorii drogi 
publicznej leży w gestii starostwa. To co zrobi Starosta to nie nasza sprawa. 
Złożyłem wniosek o rozszerzenie porządku obrad, mam takie prawo i z niego 
korzystam. Ten przejazd musi być. To miejsce jest potrzebne, aby ludzie 
normalnie mogli żyć i pracować.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Oczywiście, że bardzo chcielibyśmy 
rozwiązać sprawę i wybudować tą drogę, ale pewne sprawy nas ograniczają i 
jeżeli ktoś tego nie rozumie to ciężko jest rozmawiać. Jeżeli nie będziemy mieli 
opinii Starostwa w tej sprawie to Wojewoda nam uchyli tą uchwałę. Musimy 
działać zgodnie z prawem. 
Andrzej Kacprzak – radny – Z tego co zrozumiałem możemy zgłosić wniosek 
do protokołu i zobowiązać Burmistrza, aby rozpoczął procedurę przekształcenia 
drogi wewnętrznej w drogę gminną w miejscowości Ogonowice. 
Jan Stępień – radny – Ile mam czasu? Pytam, ponieważ nie chcę, aby nam coś 
umknęło. Zgłosiłem wniosek i proszę o przegłosowanie go. Na to, co zrobi 
Starostwo nie mamy już wpływu.   
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Aby procedować formalną ścieżkę tej uchwały, 
należy zasięgnąć opinii Powiatu. Zgłosił Pan wcześniej wniosek, aby w przerwie 
przygotować projekt uchwały. Jest to nie wykonalne, nie da się go zrobić w takim 
czasie, a na pewno ja się pod nim nie podpiszę. Drugi wniosek padł taki, że 
Burmistrza zobowiązuje się do przygotowania projektu takiej uchwały, który 
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będzie spełniał wszystkie wymogi formalno – prawne. Jeżeli pierwszy wniosek 
nie zostanie wycofany to jest on dalej idący i należy głosować go o wprowadzenie 
do porządku obrad. Jeżeli nie uzyska bezwzględnej większości głosów 
ustawowego składu Rady Miejskiej nie może być dalej procedowany. Wówczas 
procedowany będzie drugi wniosek do protokołu. 
 Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Rozumiem, że właściwym wnioskiem 
uruchamiającym procedury przekształcenia drogi w gminną jest wniosek Pana 
radnego Kacprzaka?    
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Tak. Natomiast wniosek radnego Stępnia poza 
tym, że zobowiązuje do wprowadzenia do porządku obrad uchwały o zmianie 
kategorii drogi to dodatkowo do przegłosowania jej.  
Tomasz Kopera – radny – Dobrze, ale wniosek, który został złożony przez 
radnego Kacprzaka nie zobowiązuje Burmistrza, ani nikogo innego do wniesienia 
projektu uchwały, który jest konieczny do tego, żeby został przyjęty. Panie 
Burmistrzu, czy jest Pan za tym, aby tą drogę zmienić? Jaka jest Pana opinia? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Tak. Jestem za tym, aby tą drogę 
zmienić – jej kategorię i aby służyła mieszkańcom Ogonowic. Jestem tu po to, 
aby wsłuchiwać się w Państwa głosy i jeżeli będzie to możliwe to uruchomimy 
procedowanie idące w kierunku przekształcenia tej drogi w drogę gminną. 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Zgodnie z art. 30 u.s.g. „Wójt wykonuje 
uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań 
wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady 
gminy…”. Gdyby Pan Burmistrz odmówił przygotowania takiej uchwały wtedy 
zgodnie ze statutem macie Państwo inicjatywę uchwałodawczą w tym zakresie. 
Możecie uruchomić taką procedurę choćby po to, aby zwołać sesję nadzwyczajną, 
ale po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu.  
Jarosław Jurowski – radny – Przychyliłbym się do wniosku radnego Kacprzaka 
z tego względu, że przyspieszy to pracę w temacie drogi. Jeżeli przyjmiemy 
wniosek pierwszy to Wojewoda uchyli nam go, co dodatkowo wydłuży wszystkie 
terminy. 
Krzysztof Grabski – radny – Wniosek Pani Sołtys wpłynął 9 października. Był 
czas na przygotowanie się do tematu.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Proszę Pana Naczelnika, aby 
powiedział, ile zajmujemy się tym tematem. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – W 
chwili kiedy wpłynęło pismo z PKP do Burmistrza to od tego czasu procedujemy 
sprawę. Wysłaliśmy pismo do sołtysów zainteresowanych tematem. Ze względów 
finansowych decyzja była taka, że próbujemy, aby przejazdy stały się prywatne. 
Wtedy PKP podpisuje umowy dzierżawy indywidualne z mieszkańcami. 
Powiedzieli nam również, że podjęcie takiej inicjatywy przez Burmistrza nie 
spowoduje zamknięcia tych przejazdów od razu. Zasugerowano nam, aby 
wystosować pismo do PKP, że do 31 grudnia temat ma być konsultowany z 
mieszkańcami. Zaproponowaliśmy mieszkańcom, aby były to przejazdy 
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prywatne. Pani sołtys nie widzi takiej możliwości, więc rada będzie musiała 
zadecydować o tym, że drogę należy zaprojektować, wykonać i zaliczyć do 
drogiej gminnej. Zarząd Powiatu podejmie decyzję pozytywną, ale wtedy kiedy 
określimy parametry tej drogi – na razie tego nie wiemy, mamy tylko działkę 
gminną o szerokości 17m. Sądzę, że uruchomienie procesu wykonania projektu, 
w którym określimy parametry drogi, przyczyni się do tego, że kolej uwzględni 
te działania i proces będzie trwał.  
Jan Stępień – radny – Rozumiem wszystko co Państwo mówicie, ale obawiam 
się, że tego o czym mówił Pan Naczelnik Snopczyński nie da się zrealizować w 
tej kadencji. Nie mam takiej wiedzy, ale może przekształcenie tej drogi można 
zrobić minimalnymi kosztami. Pani Sołtys mówiła, że mogą przeznaczyć cały 
fundusz sołecki ok. 33 tys. zł, aby uruchomić procedurę.  
Andrzej Kacprzak – radny – Czy asekuracyjnie, abyśmy nie tracili czasu 
możemy przegłosować dwa wnioski radnego Stępnia i mój? 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Wniosek o zmianę porządku obrad został 
złożony. Proszę o przegłosowanie go. Przypomnę, że może on zostać 
wprowadzony do porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady. Po wprowadzeniu go do porządku obrad rozumiem, że radny dalej 
chce procedować projekt, ponieważ nie wycofał się ze swojej koncepcji. W 
związku z tym będziemy głosować przyjęcie uchwały które jest dalej idące, niż 
głosowanie wniosku do protokołu. Tak powinniśmy to głosować. Przy czym 
odrzucenie wniosku o zmianę porządku obrad powoduje, że będziecie głosować 
wniosek radnego Kacprzaka zobowiązującego Burmistrza do rozpoczęcia 
procedury zmiany drogi wewnętrznej w kategorię drogi  gminnej.  
Jan Stępień – radny – Jestem skłonny wycofać swój wniosek i poprzeć wniosek 
radnego Kacprzaka, ale chciałbym od Pana Burmistrza usłyszeć, że wszelkie 
procedury zostaną uruchomione niezwłocznie, w celu przekształcenia drogi 
wewnętrznej w drogę publiczną. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jak nam wykładnia prawa mówi, 
musimy wszcząć wszystkie procedury, o których wspomniał Pan Naczelnik, 
ponieważ innej drogi nie ma. Oczywiście zobowiązuję się do tego, aby procedury 
wszcząć niezwłocznie. 
Jan Stępień – radny – Dziękuję. Wycofuję wniosek o zmianę porządku obrad.  
Andrzej Kacprzak – radny –  Zgłaszam wniosek do protokołu zobowiązujący 
Burmistrza do rozpoczęcia procedur w sprawie zmiany kategorii drogi 
wewnętrznej w drogę gminną w miejscowości Ogonowice. 
Eugeniusz Łączek – radny – Słucham wypowiedzi i zrozumiałem, że procedura 
jest już wszczęta. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja Kacprzaka.  

Rada Miejska głosami: za - 16, przeciw – 0, wstrz. - 2 przyjęła wniosek 
radnego Andrzeja Kacprzaka zobowiązujący Burmistrza do rozpoczęcia 
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procedur w sprawie zmiany kategorii drogi wewnętrznej w drogę gminną w 
miejscowości Ogonowice. 

 
Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna - Przychodzę w imieniu mieszkańców 
dla których jakość powietrza w naszym mieście jest bardzo ważna. Bardzo się 
cieszę, że podjęliście Państwo kroki w celu pozyskania czujników do pomiaru 
jakości powietrza. Chciałbym opowiedzieć o projekcie firmy „Aviva” działającej 
w branży ubezpieczeniowej, który ma na celu przekazanie czujników w ramach 
akcji „Wiem czym oddycham”. W ramach akcji miasta mogą otrzymać 300 
urządzeń z czego 150 będzie przekazanych do miast, gdzie jest oddział „Aviva”. 
Niestety u nas nie ma takiej placówki, dlatego możemy je pozyskać w wyniku 
głosowania internautów na miejsca wskazane przez nas. Wystarczy wejść na 
stronę, wpisać kod pocztowy miasta i oddać głos na zgłoszony punkt. Są to 
najczęściej miejsca w okolicach szkół i przedszkoli. Bardzo zachęcam do udziału 
w akcji. Wraz z osobami dla których jakość powietrza jest ważna zawiązaliśmy 
nieformalną grupę pod nazwą „26-300” i prowadzimy akcję informacyjną 
dotyczącą tego projektu.  Przygotowaliśmy plakaty i ulotki.  Pani Burmistrza 
wspominała, że interesujecie się czujnikami „Airly”. Wiem również, że 
otrzymaliście Państwo ofertę kierowaną do samorządów. Jedno urządzenie to 
kwota 1,500 zł plus dodatkowa opłata abonamentowa w wysokości 60 zł 
miesięcznie. Czy jesteście Państwo w stanie przeznaczyć około 17 tys. zł jeszcze 
w tym roku na zakup 10 takich urządzeń? Wiem, że od podpisania umowy termin 
realizacji to 2 tygodnie. Spotkałem się z ciepłym zainteresowaniem ze strony 
przedsiębiorców i jeden z nich zaproponował, że podwoi liczbę czujników, które 
uda nam się wygrać. Chciałbym prosić Państwa, abyście wprost wyrazili chęć 
współpracy i pomocy w związku z kampanią „Aviva”. Z własnych kosztów 
pokryliśmy wydrukowanie plakatów i ulotek informacyjnych, dlatego 
chcielibyśmy za zgodą organu prowadzącego placówki oświatowe umieścić je w 
szkołach i przedszkolach. Chciałbym wiedzieć, czy możemy umieścić plakaty  w 
szkołach, przedszkolach oraz innych jednostkach jak np. basen i czy jesteście 
Państwo w stanie zakupić jeszcze w tym okresie zimowym czujniki o których 
wspominałem? 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna – Doceniam Pana inicjatywę. Powietrze 
w Opocznie nie jest najlepsze i zdaję sobię z tego sprawę. Chciałbym Pana 
zachęcić, aby uświadamiał Pan ludzi o zagrożeniach jakie, są ze spalania złej 
jakości węgla, mokrego drewna i śmieci. Jestem za organizacją spotkania z 
mieszkańcami Skały, Ustronia, aby mógł Pan im to wszystko uświadomić. Takie 
działanie na pewno odniosłoby duży skutek. Jeżeli będzie Pan chciał to serdecznie 
zapraszam, aby został Pan prelegentem takiego spotkania. 
Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna – Z całym szacunkiem, ale jest to 
Pana zadanie. Pan ma odpowiednie służby do realizacji takiego spotkania. My 
jako grupa możemy wspomóc. Ochrona powietrza w Opocznie musi leżeć w 
naszym wspólnym interesie. 
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Oczywiście jest to bardzo cenna 
inicjatywa do której się przychylamy. Naczelnik Oświaty w porozumieniu z 
Dyrektorami ustali sposób dystrybucji plakatów oraz ulotek. Przekażemy je 
również do placówek kultury. Chciałabym doprecyzować wypowiedź Pana 
odnośnie opłaty abonamentowej za czujniki „Airly”. Abonament 60 zł to opłata 
za usługę administrowania danymi, czyli odczyt czujnika, sporządzenie wydruku 
oraz systematyczne umieszczanie danych w systemie. Chcemy zakupić czujniki, 
ale nie wiemy jeszcze ile. Najbardziej przydatne będą one w okolicach Starego 
Miasta i na osiedlach domów jednorodzinnych.  
Beata Wiktorowicz – radna – Moim zdaniem prelekcje, wykłady, nie odniosą 
zamierzonego skutku. Na osiedlu Ustronie mieszkańcy zainicjowali udział w 
akcji „Aviva”, ale jeżeli nie uda nam się wygrać takiego czujnika to zakupimy go 
za własne środki. Ponadto zorganizowaliśmy tzw. patrol ekologiczny złożony z 
mieszkańców i jeżeli będą widzieć, że z jakiegoś komina unosi się nieprzyjemny 
dym będą interweniować. Myślę, że to odniesie większy skutek.  
Rafał Kądziela – Burmistrza Opoczna – Uważam, że jest to świetna inicjatywa. 
Jak najbardziej popieram. Należy docierać do takich ludzi. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Popieramy, ale bardzo proszę o 
regulamin tej akcji na Biuro Podawcze lub na mój e- mail, aby służby prawne 
mogły go przeanalizować. Jeżeli nie będzie żadnych problemów to wyrazimy 
zgodę.  
 Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna – Regulamin jest na stronie 
internetowej. Bardzo zależy nam na czasie, ponieważ głosowanie jest tylko do 10 
grudnia. Jeżeli jakaś lokalizacja wygra czujnik to moim zadaniem jako 
zgłaszającego jest odebrać czujnik i go zamontować. To nie będzie problemem.  
Robert Grzesiński – radny – Bardzo cenna inicjatywa Pana Burmistrza, aby 
zaangażować się w sposób czynny. Moim zdaniem duży problem jest w tym, że 
większość ludzi po prostu nie stać na wymianę piecy, pomimo tego, że mogą 
skorzystać z dofinansowania.  
Jadwiga Figura – radna – Ponieważ temat jest dość głęboki i należy pochylić 
się na nim proponuje, aby zorganizować dodatkowe posiedzenie Komisji 
Komunalnej na którym mielibyśmy więcej czasu na rozmowę. 
Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej -  Moim zdaniem taki 
czujnik przydałby się najbardziej w okolicach odlewni.   
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Na dzień dzisiejszy środki nie są 
zabezpieczone w budżecie na zakup czujników, ale do końca roku wszystko może 
się zmienić.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Pan Minister Morawiecki podkreślał, 
że taki system czujników obejmie całą Polskę. Będzie to akcja rządowa, a dane 
będzie można odczytywać na telefonach komórkowych.  
 

Projekt budżetu na rok 2018, z którym radni się zapoznali stanowi załącznik 
nr 39 do niniejszego protokołu z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 
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Ad. pkt. 9. 
Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz podziękował 
obecnym za udział i zamknął XXXVIII sesję Rady Miejskiej VII kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam trzydziestą ósmą sesję Rady 
Miejskiej w Opocznie”. 
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 15.00 
 
 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 11.11.2017r. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Opocznie 

Wiesław Wołkiewicz 
 

Sekretarz obrad: 
 
Jarosław Jurowski  
 
 
 
 
Protokołowały: 
 
Bogumiła Kędziora 
 
Alicja Firmowska 


