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PROTOKÓŁ  Nr  XXXV/17 
z sesji Rady Miejskiej 

w Opocznie 
z dnia 30 sierpnia 2017r. 

 
Ad. pkt. 1   
  Otwarcie obrad.                                                                                                                            
     

Trzydziestą piątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 sierpnia 
2017r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz 
wypowiadając formułę: „Otwieram  trzydziestą piątą sesję Rady Miejskiej w 
Opocznie”. 
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik                      
nr 1 do protokołu.                                                                                                                    
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.                                       
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 3 do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości  stanowi załącznik  nr 4 do protokołu.  
Lista obecności sołtysów  stanowi załącznik  nr 5 do protokołu.  
Na sali jest 20 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 
 
Ad. pkt. 2 

Wybór sekretarza obrad. 
 
Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Na sekretarza 
obrad proponuję radnego Mieczysława Wojciechowskiego. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy radny 
Mieczysław Wojciechowski wyraża zgodę? 
Mieczysław Wojciechowski - radny – Tak, wyrażam zgodę. 
 

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała radnego 
Mieczysława Wojciechowskiego na sekretarza obrad XXXV 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  XXXIII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.  
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.      
6. Prezentacja „Nowoczesne formy zarządzania bezdomnością zwierząt”.  
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017r. z 

uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych. 
8. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego (organizacja pracy). 
9. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                                        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017r. 

10. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2017r.  
11. Funkcjonowanie świetlic wiejskich – koszty funkcjonowania.  
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, 
c) niedochodzenia należności o charakterze cywilnym przypadających 

Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym,  
d) zmiany nazwy ulicy w Opocznie,  
e) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie, 
f) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany 

granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, 

g) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna, 
h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II                         

w Mroczkowie Gościnnym,  
i) zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Lepsze Jutro” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020, 

j) wyrażenia zgody na realizację projektu „CUS– centrum usług 
społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”,  

k) udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu 
Opoczyńskiego.  

13. Zapytania i wolne wnioski.  
14. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 
obrad sesji.  
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Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Proszę o wprowadzenie do porządku 
obrad w bloku uchwał w podpunkcie „l” uchwały w sprawie: określenia 
przeznaczenia mienia przekształconego z dniem 1 września 2017r. Gimnazjum 
w Wygnanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wygnanowie. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Z dniem 31 sierpnia 
likwidowane jest Gimnazjum w Wygnanowie i przekształcone w Szkołę 
Podstawową. W związku z tym zachodzi potrzeba przekazania mienia. Uchwała 
nie wywołuje żadnych skutków finansowych. 
Andrzej Pacan – radny – Proszę o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
„Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”. Proszę, aby odbyło się to w 
punkcie 6 po sprawozdaniu Burmistrza. 
Tomasz Kopera – radny – W imieniu radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość 
składam wniosek jako autor i wnioskodawca tego projektu uchwały o zdjęcie z 
porządku uchwał z pkt.12 podpunktu „d”. 
 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w bloku uchwał w 
podpunkcie „l” uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia mienia 
przekształconego z dniem 1 września 2017r. Gimnazjum w Wygnanowie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wygnanowie. 

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 wprowadziła do 
porządku obrad w bloku uchwał w podpunkcie „l” uchwały w sprawie: 
określenia przeznaczenia mienia przekształconego z dniem 1 września 2017r. 
Gimnazjum w Wygnanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wygnanowie. 

 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie 6 „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 
Opocznie”. 

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 wprowadziła do 
porządku obrad w punkcie 6 „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 
Opocznie”. 
  

Przewodniczący poddał pod głosowanie  wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad z pkt. 12 uchwały „d” w sprawie: zmiany nazwy ulicy”. 

Rada Miejska głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 11 odrzuciła wniosek 
o zdjęcie z porządku obrad z pkt. 12 uchwały „d” w sprawie: zmiany nazwy 
ulicy. 
 
Eugeniusz Łączek – radny – Nie rozumiem Pana decyzji, skoro składa Pan 
najpierw wniosek, a później go wycofuje. Proszę Pana o przemyślane decyzje. 
Tomasz Kopera – radny – Wniosek zgłosiłem z uwagi na to, iż byłem pewien, 
że radni powiązani z PO i PSL nie poprą go. Także decyzje podejmie Wojewoda 
i również będzie to ul. Pileckiego. 



4 
 

Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Ale uchwała 
pozostała i będziemy ją głosować. 
Eugeniusz Łączek – radny – My byśmy tą uchwałę poparli, zrobił Pan 
niepotrzebne zamieszanie. 
Jadwiga Figura – radna – Jestem już radną kilkanaście lat i nie jestem od tego, 
aby narzucać mieszkańcom nazwę ulicy. To mieszkańcy powinni zdecydować, a 
ja zagłosuję tak, jak sobie tego życzą. 
Tomasz Kopera – radny - Zebrałem na ul. Armii Ludowej większość głosów. 
Zgłosiłem projekt uchwały na poprzedniej sesji. Tylko ten fragment nie 
otrzymał nowej nazwy. Stało się tak dzięki waszym głosom, więc o czym teraz 
rozmawiamy? 
Robert Grzesiński – radny – Moim zdaniem nie jest istotna nazwa ulicy, a jej 
stan. Zwróćmy uwagę jako radni na to, po czym mieszkańcy się poruszają.  
 
Ad. pkt. 4 

Przyjęcie Protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w 
Opocznie. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokół były 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 XXXIII sesji 
Rady Miejskiej w Opocznie. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest 
za przyjęciem protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
30 czerwca 2017r. w wersji przedłożonej. 
 

Rada Miejska głosami:  za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 1 przyjęła protokół 
z obrad XXXIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 
czerwca 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. 
Uzupełnienie do sprawozdania Burmistrza stanowi załącznik nr 7a do 
protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
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Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Proszę o 
wyjaśnienie punktu dotyczącego wyznaczenia pracownika do udzielania 
pierwszej pomocy w Urzędzie Miejskim. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Wyznaczyliśmy dwóch 
pracowników Urzędu Miejskiego  tj. Pana Komendanta Straży Miejskiej oraz 
pracownika Wydz. Promocji, którzy mają kwalifikacje do udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
Robert Grzesiński – radny – Chciałbym zauważyć, że do przyjazdu karetki, 
udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest obowiązkiem pracownika 
Urzędu. Moim zdaniem powinien Pan zwiększyć liczbę osób, którzy będą 
posiadali takie kwalifikacje. 
Jadwiga Figura – radna – Na jakim etapie jest sprawa odszkodowania dla 
byłej Dyrektor MDK? Czy jest już jakieś postanowienie? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Stroną w postępowaniu jest Miejski 
Dom Kultury. Należałoby w tej kwestii zapytać Pana Dyrektora. 
Elżbieta Dorocińska – radna – W sprawozdaniu jest punkt dotyczący zbycia 
mienia komunalnego nieruchomości o powierzchni 32 arów położonej przy 
ulicy Inowłodzkiej. Chciałabym coś więcej wiedzieć na ten temat. 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. RiGG – Nieruchomość o 
powierzchni 32 arów, którą nabywamy znajduje się w okolicach ulicy 
Inowłodzkiej i przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął punkt 
dotyczący sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej i przeszedł do 
realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. pkt. 6. 

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 
 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Proszę o zgłaszanie 
kandydatur na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 
Andrzej Pacan – radny - Zgłaszam kandydaturę  radnego Grzegorza 
Wołąkiewicza. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy radny wyraża 
zgodę? 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Tak, wyrażam zgodę. 
Tomasz Kopera – radny – Zgłaszam wniosek o 5 min przerwy. Proszę o nią 
jeszcze przed możliwością złożenia kandydatury. Czy będzie jeszcze możliwość 
zgłoszenia kandydatury po przerwie? 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Myślę, że tak. 
Jeżeli będzie taka potrzeba to nie widzę problemu. 
Eugeniusz Łączek – radny – Jeżeli została zgłoszona kandydatura i padła 
odpowiedź radnego, że wyraża zgodę to w tym momencie pyta Pan, czy są 
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jeszcze inne kandydatury lub zamyka temat i przechodzimy do powołania 
odpowiedniej komisji, która temu ma służyć. Trzymajmy się odpowiedniego 
trybu procedowania.  
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Jest wniosek formalny radnego o 5 min 
przerwy i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarządzić przerwę i po przerwie 
powrócić do porządku obrad. 
Eugeniusz Łączek – radny – Zgłaszam wniosek, aby nie wprowadzać przerwy. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Ja podejmę 
decyzję. Ogłaszam 10 min przerwy. Po przerwie wrócimy do tematu. 
Przerwa 10 minut 
Po przerwie 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Jesteśmy w 
punkcie 6 „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”. Czy są jeszcze inne 
kandydatury? Nie widzę. Przechodzimy do wyboru członków Komisji 
Skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatur. 
Barbara Wacławiak – radna – Zgłaszam kandydaturę radnego Andrzeja 
Pacana. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy radny Andrzej 
Pacan wyraża zgodę? 
Andrzej Pacan – radny – Tak, wyrażam zgodę. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Zgłaszam kandydaturę radnego Krzysztofa 
Grabskiego. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy radny 
Krzysztof Grabski wyraża zgodę? 
Krzysztof Grabski – radny – Tak, wyrażam zgodę. 
Tomasz Kopera – radny – Zgłaszam kandydaturę radnego Mieczysława 
Wojciechowskiego. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy radny 
Mieczysław Wojciechowski wyraża zgodę? 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Tak, wyrażam zgodę. 
 

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXXV/385/2017 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla 
przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Ogłaszam przerwę 
celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej. 
Po przerwie 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Wznawiam obrady. 
Czy Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się? 
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Krzysztof Grabski – radny – Przedstawiam skład Komisji Skrutacyjnej – radni 
Krzysztof Grabski, Mieczysław Wojciechowski, Andrzej Pacan. 
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Krzysztof Grabski. 
Krzysztof Grabski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał 
regulamin głosowania i przedstawił kartę do głosowania – stanowiące załącznik 
do uchwały o powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pokazuje, że urna jest pusta, następnie 
odczytywani są radni według alfabetu, wydawane są im karty do głosowania         
i radni głosują tajnie za parawanem. Następnie Komisja Skrutacyjna liczy karty 
i sporządza protokół z głosowania. 
Krzysztof Grabski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał 
protokół. 
Materiały z głosowania stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Głosów poprawnie oddanych – 20. Za 
wyborem radnego Grzegorza Wołąkiewicza na Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Opocznie głosowało 19 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.  
Tym samym: 

Rada Miejska w Opocznie podjęła uchwałę Nr XXXV/386/2017 w 
sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Grzegorz Wołąkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Bardzo 
dziękuję, za to że uwierzyliście we mnie po raz kolejny. Nie była to dla mnie 
łatwa decyzja, ale będę pracował tak, aby nie zawieść osób, które postawiły na 
mnie. Dziękuję. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. pkt. 7 

Prezentacja „Nowoczesne formy zarządzania bezdomnością 
zwierząt”.  
 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Chciałabym serdecznie powitać Panią 
Amandę Chudek z Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad zwierzętami oraz Panią 
Katarzynę Rezler - pracownika Urzędu Gminy w Aleksandrowie Łódzkim, która 
jest kierownikiem projektu, jaki realizował tamtejszy urząd. Witam również 
Pana Włodzimierza Skorupskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który 
zainicjował to spotkanie. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji. 
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Jest to już drugie 
spotkanie na terenie naszego powiatu. Pierwsze odbyło się u nas w Inspektoracie 
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i uczestniczyli w niej prawie wszyscy przedstawiciele gmin z naszego powiatu. 
Temat, który przedstawią Panie zmniejsza problem bezdomności o prawie 70%. 
 
Następnie uczestnicy sesji obejrzeli prezentację multimedialną na temat 
„Nowoczesnych form zarządzania bezdomnością zwierząt”. 
 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza - Dziękuję Paniom za przybycie i 
prezentację. Chciałabym dodać, że ze względu na brak czasu nie zdołaliśmy 
Państwu wszystkiego pokazać, choćby jak pracuje się na bazie danych, która 
jest ogólnopolska. Umieszcza się w niej wszystkie czipowane zwierzęta i wtedy 
nie ma problemów z zaginięciem zwierząt, czy podrzucaniem lub wyrzucaniem. 
Katarzyna Rezler – Pracownik Urzędu Gminy w Aleksandrowie Łódzkim - 
Chciałam jeszcze dodać, że skończył się również problem z nieczystościami w 
mieście, ponieważ nie ma takich sytuacji, że pies załatwi się, a jego właściciel 
nie przyznaje się do niego. W takich sytuacjach sczytujemy czytnikiem i mamy 
jasność co do właściciela zwierzęcia. 
Barbara Wacławiak – radna – Rozumiem, że macie pakiety dla mieszkańców 
na odchody zwierzęce i to jest za darmo? 
Katarzyna Rezler – Pracownik Urzędu Gminy w Aleksandrowie Łódzkim – 
Tak, oczywiście. Są kosze w większych skupiskach, parkach, ale jeżeli ktoś 
potrzebuje torebeczki foliowe może się zgłosić do wydziału promocji miasta i 
bezpłatnie je otrzymuje. Koszt jest niewielki, bo 30 woreczków kosztuje ok. 50 
groszy. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Z problemem bezdomności boryka się 
większość miast w Polsce, nie tylko nasze Opoczno. Na zachodzie poradzono 
sobie tak, że zwierzęta są czipowane i ograniczyło to problem w znacznym 
stopniu. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować Pani Iwonie 
Brzozowskiej, Panu Arturowi Piekarskiemu oraz rzeszy wolontariuszy, którzy 
pracują w Stowarzyszeniu Pomagajmy Zwierzętom, poświęcając swój czas, aby 
znaleźć nowe domy dla zwierząt. 
 
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii z prośbą o wprowadzenie tematu do 
porządku obrad stanowi załącznik nr 10a do protokołu. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. pkt. 8  

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017r. z 
uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych. 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy w I półroczu 2017r. z uwzględnieniem realizacji zadań 
inwestycyjnych. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
 
Ad. pkt. 9 

Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do 
nowego roku szkolnego (organizacja pracy). 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu -  przedstawił 
informację na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 
szkolnego. 
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Wchodzimy w nowy rok szkolny, 
który na pewno nie będzie łatwy. Odbyliśmy wiele spotkań z Naczelnikiem, 
Dyrektorami oraz Burmistrzem Sobczykiem i wierzę, że z takim zespołem 
wszystko ułoży się dobrze. Dyrektorom życzę wszystkiego dobrego w nowym 
roku szkolnym. Chciałbym powiedzieć również o dużym wydarzeniu 
kulturalnym, jakie odbyło się w naszej gminie, które było szeroko 
komentowane, również poza terenem naszej gminy /Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny i Dożynki Gminne/. Gratuluję Panu Dyrektorowi MDK 
sukcesu. 
Andrzej Pacan – radny – Czy Dyrektorzy są usatysfakcjonowani 
wyposażeniem szkół? Czy szkoły są w pełni przygotowane do nowego roku 
szkolnego? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu – W szkołach, gdzie 
wcześniej nie było gimnazjum będzie problem, ponieważ Ministerstwo nie 
przeznaczyło na doposażenie żadnych środków. Podstawa programowa, która 
wchodzi od września wymaga przeprowadzania doświadczeń na lekcjach fizyki 
i chemii. Nauczyciele nie będą mieli pomocy naukowych. Mamy również 
problem ze znalezieniem nauczycieli tych przedmiotów. 
Andrzej Pacan – radny – Czy wydział robił rozeznanie jakie potrzebne są 
pomoce naukowe i ile może to kosztować? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu – Robiłem 
rozeznanie i koszt pracowni łączonej, czyli biologia, fizyka i chemia to koszt ok. 
150 tys. zł. 
Grzegorz Wołąkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 
Zachęcałbym Pan Burmistrza do rozmowy z Ministerstwem w sprawie 
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pozyskania środków na reformę. Na terenie gminy jest ok. 8 szkół, gdzie nie 
było gimnazjum i będą miały problem. Proszę, aby Pan Burmistrz wykorzystał 
wszystkie możliwości, aby pozyskać środki. Dziękuję wszystkim sołtysom i 
mieszkańcom, którzy wspierają szkoły w swoich miejscowościach. Jest to 
bardzo ważna inicjatywa, która świadczy o tym, że ludzie chcą, aby placówki 
istniały na terenie ich sołectw. Od tego roku są również zmiany na stanowiskach 
dyrektorskich. Czy są już nominacje? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu – Wczoraj odbyły 
się nominacje na stanowiska dyrektorskie, jak również awanse zawodowe. 
Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Karta Nauczyciela 
gwarantuje nauczycielom roczne urlopy na podratowanie zdrowia. Na jakiej 
zasadzie są one przydzielane? Czy jest taka możliwość, aby w jednym roku nie 
odchodziło kilku nauczycieli jednocześnie?  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jest to bardzo szeroki temat i proszę, 
abyśmy o takich sprawach rozmawiali na komisjach. Jeżeli ktoś z Państwa 
szczególnie interesuje się tym tematem to proszę o rozmowę z Panem 
Naczelnikiem lub Burmistrzem Sobczykiem, którzy ze szczegółami wszystko 
wyjaśnią. 
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza – Razem z Naczelnikiem 
szukaliśmy dodatkowych środków, których potrzebnych jest wiele. Wytyczne 
Ministerstwa są jakie są. Możemy pozyskiwać środki na dane cele jak np. szkoła 
w Wygnanowie. Ministerstwo cały czas zapewnia, że będzie wspierać, że od 
stycznia będą środki na inne cele, które będzie można pozyskać. Jak te kwoty 
będą dzielone tego nie wiem. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
 
Ad. pkt. 10 

Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017r. 
 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Podinspektor w Zespole ds. Społecznych               
i Ochrony Ludności – przedstawiła sprawozdanie z GPPiRPA oraz GPPN. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
 
Ad. pkt. 11 

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej I półroczu 2017r. 
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Jarosław Jurowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił 
sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2017r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. pkt. 12 

Funkcjonowanie świetlic wiejskich – koszty funkcjonowania. 
 
Andrzej Śliwka – Dyrektor MDK – przedstawił informację na temat 
funkcjonowania świetlic wiejskich – koszty funkcjonowania. 
Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. pkt. 13 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) 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.  
Dzisiaj otrzymaliście Państwo nową wersję projektu uchwały. Zmiany są dość 
istotne. Zwiększa się deficyt budżetu gminy i zwiększa się kwota kredytu 
planowanego do zaciągnięcia z kwoty 7 mln zł do kwoty 8 mln 250 tys. zł. Jest 
to głównie związane z dołożeniem pieniędzy do oświaty. Wstępnie 
rozmawialiśmy, że brakująca kwota to 1 mln 500 tys. zł, ale przy takiej kwocie 
kredytu nie osiągnęlibyśmy wskaźnika obsługi zadłużenia. Zmianie ulegają 
dochody i wydatki. Od czasu Komisji otrzymaliśmy 3 zawiadomienia z 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwot dotacji i to zostało 
uwzględnione. Jeśli chodzi o nowy kredyt to spłata jest rozpisana do 2025 r., ale 
dwa kolejne lata 2018 i 2019 to będzie znikoma spłata zadłużenia w wys. ok. 50 
tys. zł. Kwoty, które są ujęte na te lata nie pozwalają na większą spłatę kredytu 
w tych latach.  
W załączniku nr 2 dochodzi nowe przedsięwzięcie – wykonanie przyłącza do 
sieci gazowej do budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej. Po sesji zostanie 
podpisana umowa z PSG. W tym roku do zapłaty będzie 7 tys. 943 zł i podobna 
kwota po zrealizowaniu tego zadania. Przewidywane zakończenie to rok 2019.  
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Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 15, przeciw – 0, wstrz. – 2 podjęła uchwałę 
Nr XXXV/387/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029.  
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, 
 
Barbara Bak – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w 
budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
W tym przypadku również otrzymaliście Państwo nową wersję projektu 
uchwały. Zmieniły się dochody i wydatki, jak również zadania zlecone po 
stronie zarówno dochodów jak i wydatków. W pierwotnej wersji dochodów nie 
było, ale to co wspominałam przyszły informacje z ŁUW o zwiększeniu kwot 
dotacji. Jeśli chodzi o zadania zlecone dotyczy to pomocy społecznej. Dochody 
budżetu Gminy zwiększone byłyby o kwotę 304 tys. 675 zł 97 gr, w tym 
dochody majątkowe o kwotę 77 tys. 586 zł 53 gr. Jeśli chodzi o realizację zadań 
zleconych to dochody i wydatki to kwota 21 tys. 101 zł. Wydatki są dużo 
wyższe niż dochody i to jest właśnie ta różnica 1 mln 250 tys. zł i o taką kwotę 
zwiększony został deficyt budżetu Gminy. Ten deficyt pokryty byłby 
niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych, jest to kwota ponad 8 mln 183 tys. 
zł i planowanym kredytem do zaciągnięcia w wys. 764 tys. 116 zł. Zwiększone 
są przychody o zwiększenie kwoty kredytu. W planie zadań inwestycyjnych 
dochodzi jedno zadanie, czyli wykonanie przyłącza do sieci gazowniczej. W 
wydatkach dział 801 jest znaczne zwiększenie na pokrycie urlopów 
zdrowotnych, nauczania indywidualnego i odpraw emerytalnych. Rezerwę 
oświatową zwiększamy o 118 tys. 196 zł, czyli po zmianach jest to około 240 
tys. zł rezerwy oświatowej, która przeznaczona będzie na ewentualne skutki 
wdrożenia reformy oświatowej w jednostkach gdzie najbardziej będzie 
brakowało.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Jadwiga Figura – radna – Chciałam zapytać, czy nie ma możliwości 
pozyskania gruntu PKP, za który płacona jest dzierżawa w wys. ok. 15 tys. zł 
rocznie. To jest teren przy stacji Opoczno-Południe. Ponadto, kiedy będą 
podwyżki dla pracowników obsługi? 
Jarosław Jurowski – radny – Chciałem zapytać o zakup domku letniskowego 
w Międzyborzu – dla kogo? 
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Barbara Bąk – Skarbnik – Ten zakup jest ze środków Funduszu Sołeckiego. 
Domek ma zastąpić świetlicę wiejską.  
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXXV/388/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 
2017.  
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

c) niedochodzenia należności o charakterze cywilnym przypadających 
Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym,  

 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
niedochodzenia należności o charakterze cywilnym przypadających Gminie 
Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym. To będą sporadyczne przypadki w 
naszej Gminie. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Jarosław Jurowski – radny – Mówimy o kwocie przedawnionej. Taki 
powinien być zapis. 
Sylwester Ziębicki – mecenas – Kwoty przedawnione to są kwoty, które mogą 
być uznane za nieściągalne przez Sąd, pod warunkiem że zarzut przedawnienia 
zostanie przez stronę podniesiony. W przeciwnym wypadku Sąd zasądzi taką 
należność. Tutaj chodzi raczej o takie koszty, które w wyniku akcji sądowej 
byłyby już nieściągalne. Koszty ściągnięcia należności mogą przewyższać 
kwotę 100 zł i w tym aspekcie należy to rozróżniać.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXXV/389/2017 w sprawie: niedochodzenia należności o charakterze 
cywilnym przypadających Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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d) zmiany nazwy ulicy w Opocznie 
 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Opocznie. 
Projekt uchwały po raz drugi trafia na sesję Rady. Uchwała jest związana z 
ustawą dekomunizacyjną. Do 2 września mamy czas na podjęcie uchwały, jeśli 
tego nie zrobimy to Wojewoda wyda zarządzenie w zastępstwie takiej uchwały i 
koszty jego postępowania obciążą Gminę.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Tomasz Rurarz – radny – Cały czas w tej dyskusji widzimy jakiś spór. Może 
znaleźć inne rozwiązanie, nadać trzecią nazwę, a wycofać Pileckiego i Ludową.   
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Według Statutu 
Goście mogą zbierać głos w Wolnych wnioskach. Nie mogę udzielić głosu.  
Tomasz Kopera – radny – Procedujemy projekt uchwały w sprawie nadania 
ulicy Armii Ludowej nazwy Witolda Pileckiego i taki w dzisiejszym porządku 
obrad się znajduje. Nie było projektu uchwały z nazwą Ludowa, ale wiem, że 
jeden z mieszkańców ulicy Armii Ludowej zebrał podpisy w tej sprawie 
/załącznik nr 19a/, ja również /załącznik nr 19b/. Ja zebrałem 67 imiennych 
podpisów, a Pan Wijata bodajże 38 imiennych podpisów.  
Wijata – mieszkaniec – Kłamie Pan, bo jest 56. Zebrałem z posesji. 
Tomasz Kopera – radny – Nie można w imieniu posesji się wypowiadać, bo 
każdy obywatel ma prawo się wypowiedzieć we własnym imieniu. To jest 
niezgodne z prawem to co Pan mówi. Pan ma zebrane 38 podpisów, a ja 
zebrałem 67 podpisów. Proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Ciekawią mnie motywy jeśli chodzi o 
nazwę „Ludowa”, bo Witold Pilecki był bohaterem narodowym i to nie budzi 
wątpliwości, wszyscy się z tym zgadzamy, to postać nie budząca kontrowersji. 
Nazwa „Ludowa” niekoniecznie kojarzy mi się z ludowością, jakby była 
„Folkowa” to może tak. Może obierzmy trzecią drogę. W rejonie jest ul. 
Tuwima, Sienkiewicza. Może nadać nazwę ul. Reymonta. Ta nazwa wpisałaby 
się doskonale w rejon  ulic literackich. Jestem bardzo daleki, by narzucać Wam 
rozwiązanie, ale apeluję, nie kłóćmy się, bo to problem drobny. Skupmy się 
raczej na tym, by ulice były czyste, by był asfalt i chodniki. Sama nazwa ulicy to 
sprawa drugorzędna. Widzę trzy wyjścia: nazwa Witolda Pileckiego, nazwa 
Ludowa albo nazwa Reymonta. Państwo podejmiecie decyzję.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Pismo od Pana 
Wijaty zawiera 38 podpisów. Pismo od Pana Kopery 69 podpisów. 
Krzysztof Grabski – radny – Zdarzały się sesje, że Pan Przewodniczący 
dopuszczał do głosu mieszkańców. Dziś zignorował Pan Pana Wijatę. Proszę, 
by udzielił mu Pan głosu.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Jeśli radni wyrażą 
zgodę to udzielę Panu Wijacie głosu.  
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Tomasz Rurarz – radny – Proszę o 5 minut przerwy.  
Przewodniczący zarządził przerwę. 
Po przerwie. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Poddaję pod 
głosowanie kto jest za dopuszczeniem do głosu mieszkańców w temacie nazwy 
ulicy? 

Rada Miejska głosami: za - 15, przeciw – 0, wstrz. - 3 – wyraziła zgodę 
na dopuszczenie do głosu mieszkańców w temacie nazwy ulicy.  
 
Andrzej Pacan – radny – W związku z tym, że jest kilka propozycji zgłaszam 
jeszcze  jedną nazwę – Władysława Reymonta. Aby pogodzić wszystkie strony. 
Proszę o przegłosowanie tej propozycji. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Udzieliliśmy głosu 
mieszkańcom to niech się może wypowiedzą.  
Tomasz Kopera – radny – Nie przedstawił Pan projektu uchwały, nie ma Pan 
zatem prawa zgłosić czegoś takiego, bo nie dopełnił Pan formalności. Ja 
dostałem jedynie projekt uchwały z nazwą Witolda Pileckiego.  
Krzysztof Grabski – radny – Od tego jest przerwa i zespół prawny i w każdej 
chwili tekst może zostać zredagowany.  
Tomasz Kopera – radny – Czy któryś z radnych dostał projekt uchwały z 
nazwą Władysława Reymonta? Ja nie dostałem takiego projektu uchwały.  
Sylwester Ziębicki – mecenas – Inicjatywa uchwałodawcza służy radnemu, 
Komisjom i Burmistrzowi. Fakt skorzystania z inicjatywy uchwałodawczej nie 
przesądza iż ta uchwała otrzyma taką wersję i uzyska akceptację większości 
radnych.  Każdy inicjator musi się liczyć z tym, że jego wniosek niekoniecznie 
uzyska większość. Są wyjątki, że bez zgody wnioskodawcy nie można dokonać 
zmian w uchwale. Przykładem takim jak uchwała budżetowa i zmiany w 
uchwale budżetowej. Fakt braku odpowiedniej uchwały w związku z tym, że nie 
została przygotowana wcześniej nie przesądza o tym, czy nazwa ulicy zostanie 
nadana taka lub taka. Nie potrzeba żadnej dodatkowej inicjatywy 
uchwałodawczej, ponieważ radni w trakcie posiedzenia składają wnioski do 
uchwały. Trzeba to traktować jako wniosek radnego o nadanie ulicy Armii 
Ludowej nazwy Władysława Reymonta. Jest to zgodne z prawem. Przy czym 
zgodnie z art. 33 ust. 4 Statutu „W pierwszej kolejności przewodniczący obrad 
poddaje pod głosowanie wniosek, który może wykluczyć potrzebę głosowania 
nad pozostałymi wnioskami.” Oznacza to, że jeszcze może paść 15 czy 20 
wniosków, byle tylko został zachowany ten przepis, który mówi kto ma 
możliwość składania takiego wniosku. A taki wniosek może złożyć 
niewątpliwie każdy z radnych.  
Tomasz Kopera – radny – Zgadzam się, mówi Pan o możliwości złożenia tzw. 
autopoprawki do projektu uchwały który został zawarty w porządku obrad, ale 
radny Pacan nie zaznaczył, że składa autopoprawkę do projektu uchwały czyli 
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wyrzuca nazwę Witolda Pileckiego a wstawia Władysława Reymonta, tylko że 
składa nowy projekt uchwały. A tej uchwały nie dostaliśmy.  
Sylwester Ziębicki – mecenas – Autopoprawkę może wnieść tylko autor.  Ale 
to nie przesądza o tym, że na wniosek pozostałych radnych ta uchwała może 
mieć inne brzmienie. 
Wijata – mieszkaniec – Tak, ja zebrałem podpisy przedstawicieli posesji. W 
innych miastach są nazwy „Ludowa” i one funkcjonują. Dlaczego taka nazwa 
nie może być w Opocznie?  
Krzysztof Bugzel – mieszkaniec – Apeluję do wszystkich radnych, darujcie 
sobie urazy. Witold Pilecki to niekwestionowany bohater Polski, ponadpartyjny. 
Nie rozumiem, co Was różni i skłania do tego, by tego bohatera odrzucić. 
Żyjemy w czasach kiedy takich bohaterów przywraca się do pamięci, do 
godności. Teraz jest taka okazja, by upamiętnić tę postać. Popieram działalność 
folkową Pana Wijaty, ale nazwa „Ludowa” źle się kojarzy w pamięci.  
Wijata – mieszkaniec – Zgadzam się, że to był bohater. Jak budowaliśmy domy 
to władza narzuciła nam nazwę „Armii Ludowej”. Teraz mamy demokrację i 
możemy sami decydować. Dlaczego nie zapytano nas mieszkańców jaką 
chcemy ulicę? 
Tomasz Kopera – radny – Nieprawdą jest, że nie zapytano. Przeszedłem po 
prawie wszystkich domach i zebrałem ok. 70 podpisów. Większość 
mieszkańców opowiedziała się za nazwą Witolda Pileckiego. Potem Pan 
przeszedł i zebrał podpisy w formie ankiety. Ja zebrałem dwukrotnie więcej 
podpisów, niż Pan. Decyduje większość, bo takie są zasady demokracji i w taki 
sposób mieszkańcy się wypowiedzieli. Nie rozumiem dlaczego mamy teraz 
zmieniać na inną nazwę, która kompletnie nie była przedstawiona mieszkańcom, 
chociaż nic nie mam do nazwy Władysława Reymonta, bo uważam, że to 
wybitna postać. Ale jak teraz przekazać mieszkańcom, że została nadana inna 
nazwa, skoro mieszkańcy już się wypowiedzieli.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Mamy bohatera i 
powinniśmy się oprzeć na nim. Nieważne dla mnie jest to kto zgłosił 
propozycję.  
Andrzej Pacan – radny – Chciałem wyjaśnić. W pobliżu są ulice o nazwach 
Kossaka, Wyspiańskiego, Sienkiewicza. Stąd moja propozycja.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Proszę o 
sprecyzowanie wniosku i poddam go pod głosowanie.  
Andrzej Pacan – radny -  Zgłaszam wniosek o nadanie ulicy Armii  Ludowej 
nazwy Władysława Reymonta. 
Tomasz Kopera – radny – Mam duże wątpliwości dotyczące procedury 
postępowania. Nie zgadzam się z Panem mecenasem, że w każdej chwili można 
zgłosić wniosek o co się podoba. Jest projekt uchwały ze wszystkimi punktami i 
załącznikiem graficznym.  A radny Pacan nie przedstawił projektu uchwały, ani 
załącznika graficznego niezbędnego do publikacji w Dzienniku. Zresztą radny 
nie sformułował, że składa projekt uchwały, tylko że składa wniosek. Jeśli tak to 
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zostanie uchwalone to będę to konsultował w formie zaskarżenia do instancji 
wyższej, bo uważam , że opinia jest niewłaściwa.  
Składam wniosek o przegłosowanie projektu uchwały z porządku obrad o 
nadanie ulicy Armii Ludowej nazwy Witolda Pileckiego. Projekt został 
zgłoszony przeze mnie jako Przewodniczącego Klubu Prawo i Sprawiedliwość. 
Mam potwierdzenie na złożenie tego wniosku.  Na podstawie Statutu Gminy  
przysługiwało mi takie prawo i proszę o przegłosowanie. Drugi wniosek jaki 
składam to wniosek o głosowanie imienne w tej sprawie.  
Sylwester Ziębicki – mecenas – Pozostaję przy swojej opinii. Wniosek radnego 
o nadanie nazwy Władysława Reymonta należy odnosić do projektu uchwały, 
który został złożony radnym. Rozumiem go w ten sposób, że w § 1 ust. 1 tego 
projektu uchwały zamiast nazwy „Amii Ludowej” należy wpisać „Władysława 
Reymonta”. Ostateczną treść projektu uchwały oraz wniosku, z wyjątkiem 
wniosku formalnego, redaguje i przedstawia przed głosowaniem osoba 
wskazana przez Burmistrza. To jest §33 Statutu. Oznacza to, że wbrew temu co 
Pan twierdzi, każdy z radnych może zgłosić taki wniosek i nie wymaga on 
powtórzenia procedury.  Proszę pamiętać, że z chwilą wpisania go do porządku 
obrad   on staje się wnioskiem który zostaje podany pod głosowanie w wyniku 
wprowadzenia go do porządku obrad. Pan już nie jest gospodarzem tego 
wniosku. Wszystko zależy teraz od radnych.  
Co do kolejności to Przewodniczący Rady Miejskiej poddaje pod głosowanie 
wniosek, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi 
wnioskami. Intuicja podpowiada Przewodniczącemu który.  
Tomasz Kopera – radny – Wcześniej Pan powiedział, że autopoprawkę może 
zgłosić tylko autor. Pana wypowiedź jest teraz sprzeczna z tym, co Pan 
powiedział teraz.  
Sylwester Ziębicki – mecenas – Pan mnie nie zrozumiał.  
Robert Grzesiński – radny - Gdybyśmy zdecydowali się na głosowanie 
imienne to musimy to przegłosować czy nie. Jak to wygląda?  
Sylwester Ziębicki – mecenas – Zgodnie ze Statutem głosowanie imienne jest 
dopuszczalne. Zgodnie z § 41 ust. 2 „W przypadku głosowania imiennego, 
sposób głosowania przez radnego odnotowywany jest w protokole z sesji. Ust. 4 
Rada może postanowić, że głosowanie jawne zostanie przeprowadzone przy 
użyciu imiennie podpisanych kart do głosowania”. Takie są tryby określone w 
rozdz. VI Statutu.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Przechodzimy do 
wniosku radnego Pacana? 
Sylwester Ziębicki – mecenas – Panie Przewodniczący został zgłoszony 
wniosek o głosowanie imienne. Musicie zdecydować w jakiej formie. 
Tomasz Kopera – radny – Na jakiej podstawie Pan podaje najpierw tamten 
wniosek? 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Przegłosuję i Pana 
wniosek i ten.  
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Tomasz Kopera – radny – Nie może Pan przegłosować obydwu, bo się 
wykluczają.   
Sylwester Ziębicki – mecenas – Nie ma dobrego rozwiązania. Intuicja 
podpowiada Przewodniczącemu, który wniosek jako pierwszy poddać pod 
głosowanie. W pierwszej kolejności głosujemy ten, który może wykluczyć 
potrzebę  głosowania następnego. Intuicja podpowiada Przewodniczącemu, 
który wniosek pierwszy głosuje.  
Robert Grzesiński – radny - Przegłosujmy sensowność głosowania imiennego, 
a dopiero poszczególne wnioski.   
Sylwester Ziębicki – mecenas – Nie czy imienne tak czy nie, tylko tryb, czyli 
do protokołu czy karty imienne.  
Robert Grzesiński – radny - To proszę przyjąć jako tryb.  
Sylwester Ziębicki – mecenas – Do protokołu lub drukujemy karty do 
głosowania.   
Krzysztof Grabski – radny – Nie o to chodzi. Niektórzy nie chcą głosować 
imiennie. Głosujmy najpierw wniosek czy chcą imiennie, czy nie chcą imiennie.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Poddaję pod 
głosowanie wniosek nad trybem głosowania imiennego. 
Tomasz Kopera – radny – Nad czym głosowanie imienne? 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Do danej uchwały 
nad którą procedujemy w tej chwili.  

Za - 7, przeciw – 10, wstrz. – 2. Wniosek nie przeszedł.  
 

Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Myślę, że dalej 
idący jest wniosek Kopery, bo jest przygotowany projekt uchwały.  
Jarosław Jurowski – radny – Ja rozumiem, że są trzy wnioski w tej chwili. 
Sylwester Ziębicki – mecenas – Jeżeli wniosek radnego Kopery uzyska 
większość nie będzie głosowany następny.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Jeśli wniosek 
radnego Kopery uzyska większość to nie głosujemy wniosku radnego Pacana.  
Krzysztof Grabski – radny – Proszę o przerwę, bo teraz nie wiadomo o co 
chodzi.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Była przerwa. Jako 
pierwszy głosujemy wniosek radnego Kopery. Proszę o skonstruowanie 
wniosku.  
Tomasz Kopera – radny – Wnioskuję o przeprowadzenie głosowania nad 
uchwałą z nazwą zawartą w projekcie uchwały.  
Barbara Wacławiak – radna – Wniosek radnego Pacana powinien być 
głosowany pierwszy, a tu jest projekt uchwały. Proszę się zastanowić nad 
kolejnością.  
Sylwester Ziębicki – mecenas – Jest przygotowany projekt uchwały z 
inicjatywy radnego Kopery. Do niego jeden z radnych złożył wniosek o nadanie 
innej nazwy. Cały czas procedujemy ten sam projekt uchwały. To są dwa 
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odrębne wnioski. Który Pan podda pod głosowanie jako pierwszy jest bez 
znaczenia. Jeśli pierwszy uzyska większość to pozostałe wnioski nie będą 
głosowane, jeśli nie uzyska to głosuje Pan kolejny. Który wniosek uzyska 
większość ten zostanie przez Radę uchwalony.  
Andrzej Pacan – radny – Złożyłem wniosek, który do tej pory nie został 
przegłosowany. Jak przegłosujemy projekt uchwały to mój wniosek będzie już 
zbędny. 
Tomasz Kopera – radny – Mój wniosek dotyczy głosowania nad projektem 
uchwały mojego autorstwa. Decyzja Przewodniczącego, który podda pod 
głosowanie jako pierwszy, czy Pana , czy mój. 
Sylwester Ziębicki – mecenas – Jeszcze raz przypominam art. 33 ust. 4 Statutu  
„W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie 
wniosek, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi 
wnioskami.” Który uzyska większość tego nie wiem.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Poddaję pod 
głosowanie wniosek radnego Kopery, kto jest za … 
Sylwester Ziębicki – mecenas – Pomogę – kto jest za przyjęciem uchwały w 
sprawie zmiany nazwy ulicy w Opocznie w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: „Ulicy noszącej dotychczasową nazwę Armii Ludowej (…) nadaje 
się nazwę Witolda Pileckiego”.  Jeśli byłaby potrzeba kolejnego głosowania to 
następny wniosek dotyczyłby nazwy „Władysława Reymonta”. Reszta 
paragrafów będzie taka sama.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Kto jest za zmianą 
nazwy ulicy z Armii Ludowej na ulicę Witolda Pileckiego? 

Za – 9, przeciw – 8, wstrz. 1. Wniosek przeszedł.  
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.   
 
Wiesław Turek – radny – Proszę o przerwę celem ostudzenia emocji. 
Przerwa 
Po przerwie 
Sylwester Ziębicki – mecenas – Uchwała została podjęta tak jak 
zaproponowano w projekcie uchwały.  
Krzysztof Bugzel - mieszkaniec – Dziękuję w imieniu mieszkańców.  
Przerwa  
Po przerwie 
 

e) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie  
 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. Jest z nami Pan 
Prezes OSP Paweł Gągolewicz i jeśli pojawią się pytania dotyczące szczegółów 
zakresu prac remontowych to na nie odpowie.   
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Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Nie mam zastrzeżeń co do samej dotacji dla 
OPS Opoczno, tylko że nie było to zapisane w budżecie Gminy, a OSP 
Kraszków była zapisana, a jest cicho na ten temat. Stan budynku w Kraszkowie 
jest bardzo zły, a tam działają dwie organizacje – KGW i OSP. Proszę o 
zachowanie kolejności inwestycji. 
Jarosław Jurowski – radny – Taka kwota była zapisana dla OSP Opoczno od 
początku, to tylko zmiana w paragrafach. Były zapisane pieniądze i są. Proszę 
nie wprowadzać ludzi w błąd.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Była od początku zapisana dotacja dla OSP. Było 
20 tys. zł, dla OSP Opoczno przeznaczamy 10 tys. zł. Nadmienić należy, że OSP 
Opoczno pozyskało znaczne środki na remonty. 
Krzysztof Grabski – radny – A gdzie podział się Kraszków? 
Barbara Bąk – Skarbnik – W wydatkach inwestycyjnych i przedsięwzięciach, 
nic nie zginęło. Tam są znaczne kwoty, a tu jest 10 tys. zł jako dotacja, a nie 
realizacja inwestycji. 
Krzysztof Grabski – radny - Jest wrzesień, kiedy zamierzacie ruszyć? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli chodzi o inwestycję na 
strażnicy w Kraszkowie jest to majątek Gminy, jest to zapisane w wydatkach 
inwestycyjnych i nie jest to pokazane jako dotacja czy dofinansowanie do 
jednostki, dlatego że ta jednostka jest nasza. Jeśli natomiast chodzi o strażnicę w 
Opocznie to jest to strażnica, która stanowi własność OSP, nie jest majątkiem 
Gminy. To jest wydatek inwestycyjny polegający na częściowym 
dofinansowaniu naprawy dachu, który się zarwał i stwarza niebezpieczeństwo. 
Jednostka pozyskała środki zewnętrzne, a my dajemy drobny wkład w formie 
dotacji, bo strażnica nie stanowi naszego majątku. Kolejność nie została 
zaburzona.  
Krzysztof Grabski – radny - Nie otrzymałem odpowiedzi. Jest wrzesień, a nic 
się nie dzieje.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
Zapisane jest  225 tys. zł na realizację przebudowy świetlicy w Kraszkowie z 
budową dwóch garaży dla OSP z zapleczem socjalnym /sanitariaty, prysznice/. 
Wartość kosztorysu inwestorskiego to kwota 1 mln 200 tys. zł. Te 225 tys. zł 
zapisane w tym roku i 500 tys. zł zapisane w WPF na rok przyszły. Realizację 
zadania warunkowało, gdy pojawią się środki unijne z PROW WŁ na lata 2014-
2020. Z informacji jakie mamy z Urzędu Marszałkowskiego, taki program ruszy 
prawdopodobnie w grudniu tego roku lub styczniu 2018r. Te 225 tys. zł i 500 
tys. zł było zapisane na realizację zadania, ale jako udział własny. PROW to 
kwota dofinansowania 63,36%, jeśli VAT jest kosztem niekwalifikowanym to 
wówczas dofinasowanie na poziomie 40%. Jeśli weźmiemy  pod uwagę to, że 
dofinasowanie dotyczy tylko i wyłącznie budowy świetlicy, natomiast garaże i 
zaplecze sanitarne dla OSP nie jest przedmiotem dofinansowania to być może te 
środki zapisane na dwa lata byłyby środkami wystarczającymi do tego, by to 
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zadanie realizować. Na dziś kwoty które są zapisane nie pozwalają na realizację 
zadania.  1 mln 200 tys. zł a 725 tys. zł to zdecydowana różnica.  
Jest wniosek strażaków z OSP, jak również ludzi zainteresowanych świetlicą w 
Kraszkowie, żeby zadanie zostało podzielone. Przystąpimy do realizacji w 
przyszłym roku. Jako pierwszy etap dwa garaże z zapleczem sanitarnym pod 
potrzeby OSP. Szacujemy koszt na 500 tys. zł i taka też kwota jest zapisana na 
rok przyszły w WPF. Kiedy będzie realizowana przebudowa świetlicy, to jest 
już kolejny etap, nie wiadomo. Unia Europejska dofinansuje tylko świetlice, 
OSP nie. Jeżeli będzie możliwość sięgnięcia po takie środki w ramach PROW to 
pewnie Gmina złoży taki wniosek o dofinansowanie. Na dziś możliwa jest 
realizacja w roku przyszłym tylko i wyłącznie dwóch garaży z zapleczem 
sanitarnym pod potrzeby OSP.  
Krzysztof Grabski – radny - Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.  
Barbara Wacławiak – radna – Wszystkie jednostki straży powinny być 
dofinansowane. Coraz częściej zdarzają się sytuacje wymagające ich 
zaangażowania.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXXV/391/2017 w sprawie: udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Opocznie 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany 
granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, 

 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany 
granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami. 
 
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 - 13, przeciw – 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę 
Nr XXXV/392/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia 
do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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g) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna, 
 
Jarosław Jurowski – radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Opoczna.  
Sylwester Ziębicki – mecenas – Zgodnie z art. 18a ustawy o samorządzie 
gminnym Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie projekt uchwały, a Rada 
Miejska podejmuje uchwałę o rozpatrzeniu skargi. Skarżący będą powiadomieni 
o rozpatrzeniu skargi. Uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.   
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 12, przeciw – 0, wstrz. – 3 podjęła uchwałę 
Nr XXXV/393/2017 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Opoczna, z uznaniem skargi za bezzasadną.  
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 

h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Mroczkowie Gościnnym, 

 
Jarosław Jurowski – radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Zespołu Szkół 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 - 14, przeciw – 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę 
Nr XXXV/394/2017 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym, z uznaniem skargi za 
bezzasadną.  
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 

i) zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Lepsze jutro” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020,  

 
Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Opocznie - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia do realizacji 
projektu konkursowego „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020.  
Następnie uczestnicy sesji obejrzeli prezentację multimedialną na temat 
projektu. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Krzysztof Grabski – radny – Kto jest prowadzącym projekt? 
Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Opocznie -Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. 
Krzysztof Grabski – radny – To projekt powiatowy czy gminny? 
Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Opocznie -Wyłącznie Gminy Opoczno. 
Krzysztof Grabski – radny – Czy mieszkańcy innych Gmin będą mogli  z 
niego korzystać? 
Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Opocznie - Nie. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 14, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXXV/395/2017 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu 
konkursowego „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 

j) wyrażenia zgody na realizację projektu „CUS-centrum usług 
społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, 

 
Anna Sady – inspektor w Wydz. Promocji i Funduszy Europejskich – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu 
„CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Krzysztof Grabski – radny – To działania gminne czy powiatowe, będą 
obejmowały mieszkańców gminy czy powiatu?  
Anna Sady – inspektor w Wydz. Promocji i Funduszy Europejskich – W 
zależności od działań. Usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS Opoczno 
są dla mieszkańców Gminy Opoczno, realizowane przez MGOPS Drzewica są 
dla mieszkańców Gminy Drzewica. Fundacja „Uśmiech Dziecka to nasz cel” 
realizuje usługi specjalistyczne dla całego powiatu. Klub Seniora realizuje 
MGOPS Opoczno dla mieszkańców Opoczna. Placówka wsparcia dziennego 
realizowana jest przez Fundację, czyli dla całego powiatu. Wypożyczalnia 
sprzętu specjalistycznego realizowana jest przez PCPR dla mieszkańców 
powiatu. Zakres usługi musi być zgodny z zakresem działania jednostki.  
Krzysztof Grabski – radny – A wkłady innych Gmin? 
Anna Sady – inspektor w Wydz. Promocji i Funduszy Europejskich – 
Wkład jest proporcjonalny do działań. Wkład jest finansowy albo rzeczowy.  
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Krzysztof Grabski – radny – A pozostałe Gminy Powiatu? 
Anna Sady – inspektor w Wydz. Promocji i Funduszy Europejskich – Nie 
weszły do projektu, nie musiały się zgłosić wszystkie, tylko te które chciały.   
Krzysztof Grabski – radny – A ludzie z innych Gmin będą korzystać z usług? 
Anna Sady – inspektor w Wydz. Promocji i Funduszy Europejskich – Jeśli 
zakres usługi obejmuje Powiat to tak.  
Krzysztof Grabski – radny –A finanse nie pójdą za nimi? 
Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Opocznie - Radnemu chodzi o to, czy z pieniędzy Gminy Opoczno nie będzie 
korzystał mieszkaniec innych Gmin. Odpowiadam, że nie, nie będzie na 100%. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 15, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXXV/396/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu „CUS-
centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 

k) udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego, 
 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia 
pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.  
Po naszej stronie jest tylko materiał, reszta jest po stronie Starostwa.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Skąd 
Gmina wie, że taka pomoc jest potrzebna? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Ta sytuacja wynikła z 
wniosku grupy oddolnej, mieszkańców Kraśnicy i Parafii w Kraśnicy. Odbyło 
się w tej sprawie spotkanie w Starostwie Powiatowym. Ustalono, że wspólnymi 
siłami, w sposób gospodarczy postaramy się zrealizować zadanie. Starostwo da 
pracowników, część materiałów budowlanych w postaci krawężników i 
wykończeń do wyłożenia parkingu, a Gmina użyczy kostki z rozbiórki przy 
pracach remontowych w Opocznie. Okazało się, że aby to wykonać dobrze 
potrzebna jest fachowa pomoc, więc Starostwo podjęło decyzję o ogłoszeniu 
przetargu i zleceniu zadania firmie zewnętrznej, a Gmina Opoczno da do tego 
celu podbudowę w formie kruszywa. Wszystko zaczęło się z inicjatywy grupy 
oddolnej, przy udziale i wspólnych rozmowach Starostwa i Gminy.  
Irena Przyborek – radna – Prosimy o kawałek drogi. Może też spróbować 
zrealizować zadanie na zasadzie współpracy na linii Gmina-Powiat.   
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Tak, ale pobudowanie odcinka 
drogi powiatowej to milionowe wydatki, a tu jest kwota ok. 10 tys. zł. Nie ma 
porównania. Jeśli chodzi o dalsze działania w zakresie współpracy między 



25 
 

Gminą a Powiatem to jeszcze była mowa o używanej kostce na wiaty 
przystankowe w Modrzewiu.  
Droga przez Modrzew do Ziębowa to temat otwarty. Ta droga jest w bardzo 
złym stanie technicznym, to droga powiatowa. Przy oczekiwaniach, że Gmina 
Opoczno pokryje 50% kosztów to nie jest do zrealizowania przez Gminę 
Opoczno na ten moment. To milionowe kwoty, niemożliwe na teraz do 
wykonania.  
Krzysztof Grabski – radny – Proszę o taki sam parking przed blokiem w 
Kraszkowie.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – To ważna inicjatywa, ale 
trochę spóźniona, bo budynek do końca 2015r. był w 100% własnością Gminy 
Opoczno, a w tej chwili stanowi Wspólnotę Mieszkaniową ogółu właścicieli. 
Oczywiście Gmina jest współwłaścicielem. Decyzje inwestycyjne co do samego 
budynku i terenu przy budynku zapadają za pośrednictwem uchwały Wspólnoty 
Mieszkaniowej i są finansowane przez wszystkich współwłaścicieli, czyli 
Gminę i mieszkańców, którzy mają prywatne własności w tym budynku. Jeżeli 
tak Wspólnota zadecyduje, ustali sobie stawkę Funduszu Remontowego na 
poziomie wystarczającym na wybudowanie parkingu to taki parking na pewno 
będzie wykonywany.  
Krzysztof Grabski – radny – Macie całkowitą zgodę. Teren jest do dyspozycji.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXXV/397/2017 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi 
Powiatu Opoczyńskiego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 

l) określenia przeznaczenia mienia przekształconego z dniem                       
1 września 2017r. Gimnazjum w Wygnanowie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Wygnanowie.  

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: określenia przeznaczenia mienia przekształconego z dniem 1 września 
2017r. Gimnazjum w Wygnanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Wygnanowie.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXXV/398/2017 w sprawie: określenia przeznaczenia mienia 
przekształconego z dniem 1 września 2017r. Gimnazjum w Wygnanowie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wygnanowie. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 14. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Jadwiga Figura – radna – Zgłaszam następujące sprawy: 
- sprawa dzierżawy płaconej do PKP ok. 15 tys. zł co roku – zastanowić się, czy 
nie ma możliwości pozyskania gruntu,  
- bazarek – na jakim jest etapie, 
- zanieczyszczenie powietrza, 
- budynek przy Dworcowej – którego zarządcą jest Urząd Miejski, czy 
przewidziana jest rewitalizacja?  
- zalewanie ul. Leśnej od Krasickiego w stronę lasu ul. Torowa, 
- kostka z odzysku – jeśli jest możliwość wyłożenia ul. Partyzantów od 
Piotrkowskiej do Biernackiego, 
- dworzec na Opoczno-Południe – ludzie dopominają się wiaty.  
Andrzej Pacan – radny – W związku z reformą oświaty składam wniosek o 
podjęcie działań związanych z przebudową, rozbudową placu przy Szkole 
Podstawowej w Bielowicach. Chodzi o bieżnię i boisko do gier zespołowych.  
Proszę też o wykonanie przepustu, gdzie jest wjazd na plac, który został 
zasypany.   
Jarosław Jurowski – radny – Kiedy będzie oświetlenie hybrydowe na Osiedlu 
Milenijnym? 
- natryskarka na drogi – sprawa stanęła, 
- plac Kościuszki – palenie w piecach w gorące dni, trzeba coś z tym zrobić. 
Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – W związku z 
przebudową ul. Biernackiego co będzie z drewnianymi budkami, które szpecą 
otoczenie. Chciałam zapytać także o sprawę kontroli zanieczyszczenia powietrza 
przez odlewnię.  
Robert Grzesieński – radny – Przekazuję prośbę Pani Rogowskiej dotyczącą 
nowych inwestycji – aby były przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Może powołać Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i ta osoba również 
odbierałaby inwestycje.  
Barbara Wacławiak – radna – Popieram prośbę Pana radnego Grzesińskiego. 
Poruszanie się na wózku przez nasze miasto to nie lada problem. Przypominam 
również Panu Burmistrzowi, aby kostkę z chodnika przy ul. Biernackiego 
wyłożyć wzdłuż szkoły Nr 1 od ul. Biernackiego do ul. Skłodowskiej. 
Krzysztof Grabski – radny – Chciałbym wrócić do tematu odpadów 
komunalnych. Zmienił się trochę system odbioru odpadów. W miesiącach 
letnich miały być odbierane 2 razy. Proszę, aby odpady w Mroczkowie w tym 
okresie były częściej odbierane. Na dzień dzisiejszy wszystkie kosze są 
przepełnione. 
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Mieczysław Wojciechowski – radny – W imieniu starszych mieszkańców 
proszę o postawienie ławeczek przy szkole Nr 1 przy przystanku autobusowym. 
Ostatnio w lokalnej prasie przeczytałem, że Gmina Opoczno jest najbiedniejszą 
gminą w powiecie opoczyńskim. Pan Naczelnik Snopczyński wspominał kiedyś, 
że są problemy z pozyskiwaniem środków na inwestycje, ponieważ 
przekraczamy wskaźniki, bo jesteśmy bogatą gminą. Nie rozumiem w takim 
razie. Dane w prasie pochodzą z GUS-u. Proszę o wyjaśnienie. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - W związku z tym, że przyjechał Pan 
Prezydent Sieradza muszę Państwa przeprosić. Wszystkie pytania są przez nas 
notowane i postaramy się indywidualnie na nie odpowiedzieć. 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. RiGG – Odnośnie dzierżawy 
terenu przy przystanku Opoczno Płd. - na dzień dzisiejszy w związku z tym, że 
teren jest w użytkowaniu wieczystym PKP, natomiast dzierżawcą jest Gmina 
Opoczno, podjęta została procedura, która zmierzała będzie do nabycia 
użytkowania wieczystego. Na dzień dzisiejszy PKP zleciło wykonanie podziału 
terenu, wykonany został wstępny projekt podziału i w lipcu zostały wykonane 
czynności geodezyjne w terenie. Po wykonaniu mapy podziału, która zostanie 
zatwierdzona w formie decyzji, PKP będzie musiało uzyskać zgody od innych 
swoich spółek. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Projekt modernizacji 
targowiska w Opocznie jest już gotowy i ma pozwolenie na budowę. Teraz 
zależy od Państwa, kiedy nastąpi jego realizacja. Jeżeli chodzi o pytanie radnego 
Wojciechowskiego i wskaźnika, który akurat brany jest pod uwagę przy 
środkach unijnych to doskonale wyjaśni Pani Skarbnik. Ja tylko dodam, że 
wskaźnik, o którym my mówiliśmy jest liczony przez Ministerstwo Finansów i 
nie ma nic wspólnego z tym, który był podawany w TOP-ie, jest liczony według 
zupełnie innych kryteriów. Podejrzewam, że wzięte zostało wszystko to, co do 
gminy wpływa. Natomiast Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych mają zupełnie inne wskaźniki, liczone przez 
Ministerstwo Finansów. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jeśli chodzi o wskaźniki liczone przez 
Ministerstwo Finansów to brane są dochody własne plus subwencja 
wyrównawcza i nie są brane pod uwagę wszystkie dochody. Podejrzewam, że w 
danych z GUS-u podane są wszystkie dochody przeliczone na liczbę 
mieszkańców.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – W związku 
z tym, że zostało wykonane przejście dla pieszych przy ul. Skłodowskiej, jest 
już interwencja spółki PGK, że zostały przykryte studzienki kanalizacyjne. 
Byłoby dobrze, aby wypracować jakąś metodę co zrobić z tematem, ponieważ te 
studzienki są dość często używane ze względu na blokowanie się w nich 
odpływu ścieków. Nikt nie uwzględnił, że należałoby wydzielić dojścia do tych 
studzienek. Nie oczekuję odpowiedzi, ale poddaję pod zastanowienie problem. 
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Pytanie do Pana Sekretarza, czy w związku z konkursami na Dyrektorów były 
jakieś prawne wątpliwości co do rozstrzygnięcia komisji konkursowej?  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Bezpośrednio nad konkursami 
czuwał Pan Wiceburmistrz Kacprzak i Wydział Oświaty. Jest obecny Pan 
Naczelnik Wydziału Oświaty, który wyjaśni.  
Marek Ziębicki -  Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Panu radnemu na 
pewno chodzi o wybór Dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 3. Komisja podjęła 
decyzję o niedopuszczeniu do konkursu jednej osoby. Zostało to przegłosowane. 
Konkurs został rozstrzygnięty, a wyniki przekazane Panu Burmistrzowi. Pan 
Burmistrz zadecydował, że wszystko było zgodne z prawem i zatwierdził 
kandydaturę wyłonionej w konkursie osoby. Nie mam natomiast wiedzy, czy 
ktoś się odwoła w tej sprawie do Sądu. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – W dniu wczorajszym zostały 
wręczone zarządzenia Burmistrza o powołaniu nowych Dyrektorów. 
Krzysztof Grabski – radny – Interesuje mnie dalsza gazyfikacja Opoczna. 
Ciągle walczymy ze smogiem. Niedługo wróci zima, a z nią problem. Jakie 
przedsięwzięcia poczynimy w tej sprawie? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jeśli chodzi o gazyfikację to jest 
rozpoczętych wiele przedsięwzięć zaplanowanych na 2018 i 2019 rok. Nie 
jestem przygotowana co do szczegółów, nie pamiętam którędy nitki mają iść. 
Proszę o kontakt ze mną w Urzędzie i z panem Piotrem Telusem, który się tą 
sprawą zajmuje. Wydaje mi się, że na ostatnie obrady Rady Miejskiej 
przygotowaliśmy wykaz w których miejscach będzie prowadzona gazyfikacja. 
Pani Skarbnik przy omawianiu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
wspominała, że została podpisana umowa z PSG na przyłączenie istniejącego 
już budynku przy ul. Rolnej 14, również w celu przyłączenia bloku, który jest 
projektowany. Mam nadzieję, że ta sprawa przyśpieszy realizację nitki, która 
miałaby iść ulicą Libiszewską przez osiedle Milenijne w okolice ulicy Rolnej i 
wracać pętlą. Na dzień dzisiejszy realizowany jest program „Małej kawki”. 
Podpisywane są umowy w sprawie podłączenia nitki gazowniczej od ulicy 
Przemysłowej w stronę Optexu.  
Krzysztof Grabski – radny - A w temacie wsi coś się dzieje?  
Robert Grzesiński – radny – Byłem inicjatorem wykonania przejścia na ul. 
Skłodowskiej i widziałem je bliżej ul. Partyzantów. Komisja Bezpieczeństwa 
wybrała tą lokalizację. Proponuję, aby Komisję Bezpieczeństwa poszerzyć o 
pracownika PGK, który czuwałby nad tym, czy przejścia powstają w 
odpowiednich miejscach. Ponadto Pani Dyrektor szkoły prosiła mnie o to, aby 
spotkać się jeszcze raz z Komisją Bezpieczeństwa i rozważyć usytuowanie 
przystanków autobusowych, aby nie wypadały vis a vis wejścia do szkoły. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Do przejścia dla pieszych 
została wykonana dokumentacja techniczna. Projektant miał na uwadze również 
studzienkę, która tam jest. Zostało również uzyskane pozwolenie na wykonanie 
robót budowlanych ze Starostwa. Wszyscy mieliśmy świadomość, że 
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zakrywamy właz studni kanalizacyjnej. Nie sądzę, by pracownicy PGK nie 
potrafili zdjąć rozbieralnych elementów w trakcie awarii, a następnie ich złożyć. 
Co do lokalizacji tego przejścia, ponieważ został wykonany chodnik już po 
realizacji ul. Skłodowskiej w śladach wydeptanych przez mieszkańców, dlatego 
ten chodnik się pojawił, a próg został przedłużeniem tego przejścia. To 
rozwiązanie się sprawdza. Nie widzę problemu jeśli chodzi o sprawy techniczne.  
Barbara Wacławiak – radna – Mieszkamy na tym osiedlu i wiemy, że z tą 
studzienką są problemy. 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – Jeżeli mamy zgłoszenia 
odnośnie spalania w piecach nieodpowiednich materiałów to oczywiście 
kontrolujemy. Jak na razie nie ma żadnych nieprawidłowości. Są głosy, że 
śmieci spalane są w nocy. Jeżeli będzie taka wola radnych i znajdą się 
dodatkowe środki, to oczywiście będziemy pobierać próbki i sprawdzać. 
 
Dodatkowe materiały, z którym zapoznali się radni stanowią załączniki nr 28 i 
29 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 15. 

Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz 

podziękował obecnym za udział i zamknął XXXV sesję Rady Miejskiej VII 
kadencji wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam trzydziestą piątą sesję 
Rady Miejskiej w Opocznie”. 

 
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 15.00. 
 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 13.09.2017r. 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 

 
                                             Wiesław Wołkiewicz 

 
Sekretarz obrad: 
 
Mieczysław Wojciechowski 
 
 
Protokołowały: 
 
Bogumiła Kędziora 
Alicja Firmowska 


