
1 
 

PROTOKÓŁ  Nr  XXXVII/17 
z sesji Rady Miejskiej 

w Opocznie 
z dnia 27 października 2017r. 

 
Ad. pkt. 1   
  Otwarcie obrad.                                                                                                                            
    Trzydziestą siódmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 27 października 
2017r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz 
wypowiadając formułę: „Otwieram  trzydziestą siódmą 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. 
 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej - Na sekretarza obrad 
proponuję radnego Grzegorza Wołąkiewicza. Czy radny wyraża zgodę? 
Grzegorz Wołąkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Tak, 
wyrażam zgodę. 

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała radnego 
Grzegorza Wołąkiewicza na sekretarza obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w 
Opocznie. 

 
Ad. pkt. 3 

Ślubowanie radnego. 
 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Proszę o podejście 
Pana Tomasza Kopery – Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, który 
wręczy zaświadczenie o wyborze radnego. 
 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej -  Dnia 8 
października odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie w 
okręgu wyborczym Nr 21. W drodze głosowania  Radnym Rady Miejskiej w 
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Opocznie został Pan Andrzej Ryszard Kacprzak. Proszę Pana o odbiór 
zaświadczenia. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej - Stosownie do 
przepisów ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do sprawowania 
mandatu radnego składa on  ślubowanie. Polega to na tym, że Przewodniczący 
odczytuje rotę ślubowania, a radny wypowiada słowo: „Ślubuję”. Ślubowanie 
może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”. Od tego momentu 
radny wchodzi w prawa i obowiązki radnego.  
Przewodniczący odczytał tekst ślubowania, a Pan Andrzej Kacprzak dodał 
słowa: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Serdecznie gratuluję 
i życzę owocnej pracy. 

Zaświadczenie i tekst ślubowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu z 
sesji. 

 
Ad. pkt. 4 
  Przedłożenie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został 
doręczony wraz z zaproszeniem na sesję.  

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Ślubowanie radnego. 
4. Przedłożenie porządku obrad. 
5. Przyjęcie Protokołu z obrad  XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady 

Miejskiej w Opocznie.  
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.  
7. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.      
8. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego. 
9. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny  

2016/17 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. 
10.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Caro Team 

Opoczno,  
b) wskazania centralnego zamawiającego – Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Opoczno,   
c) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                               

w schroniskach dla osób bezdomnych skierowanych z Gminy Opoczno,  
d) zasad powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,  
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  
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z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres do 2 lat, 

f) pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,  

g) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 
obszarze Gminy Opoczno w roku 2018, 

h) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych                        
na obszarze Gminy Opoczno, 

i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 
Gminy Opoczno,  

j) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzeń                         
za inkaso na terenie Gminy Opoczno,  

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

l) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, 
m) nadania nazwy rondu przy zbiegu ulic: Partyzantów i Edmunda 

Biernackiego, 
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej  
w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie,  

o) zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 
położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką 
Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-
wschodniej i ocena stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Opoczno,  

p) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,  
q) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty, Kultury, 
r) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży                  

i Kultury Fizycznej.  
11. Zapytania i wolne wnioski.  
12. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 
obrad sesji. Brak głosów. 
 
Ad. pkt. 5 

Przyjęcie Protokołów z obrad XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady 
Miejskiej w Opocznie. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokoły były wyłożone w 
Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym Statutem Gminy, również dzisiaj 
są dostępne na sali obrad. 

 
Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXXIV sesji 

Rady Miejskiej w Opocznie. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest za 
przyjęciem protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 
sierpnia 2017r. w wersji przedłożonej. 

Rada Miejska głosami:  za – 20, przeciw – 1, wstrz. – 0 przyjęła protokół 
z obrad XXXIV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 sierpnia 
2017r. 

 
Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXXV sesji 

Rady Miejskiej w Opocznie. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest za 
przyjęciem protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 
sierpnia 2017r. w wersji przedłożonej. 

Rada Miejska głosami:  za – 20, przeciw – 1, wstrz. – 0 przyjęła protokół 
z obrad XXXV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 
2017r. 

 
Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXXVI sesji 

Rady Miejskiej w Opocznie. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest za 
przyjęciem protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 
października 2017r. w wersji przedłożonej. 

Rada Miejska głosami:  za – 20, przeciw – 1, wstrz. – 0 przyjęła protokół 
z obrad XXXVI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 
października 2017r. 

 
Ad. pkt. 6 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie                              
z działalności międzysesyjnej.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Jadwiga Figura – radna – Na jakim etapie jest przebudowa ul. 
Staropiotrkowskiej? Czy rzeczywiście może wypaść z planu inwestycyjnego? 
Mieszkańców interesuje nowy blok przy ul. Rolnej, oraz czy jest możliwość 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego przy stacji Opoczno Płd. 
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Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jeśli chodzi o ul. Staropiotrkowską to 
ciężko nam określić na dzień dzisiejszy jak będzie przebiegała inwestycja. Jest to 
uzależnione od środków zewnętrznych. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Wniosek na remont ul. Staropiotrkowskiej 
złożyliśmy we wrześniu. Obecnie czekamy na odpowiedź. Jeśli chodzi o blok na 
ul. Rolnej to mamy problemy z gruntami. Musielibyśmy płacić wysokie 
odszkodowania na rzecz byłych właścicieli. Planujemy przenieść inwestycję na 
ul. Przemysłową, gdzie mamy wszystkie potrzebne media. 
Krzysztof Grabski – radny – Kiedy były rozmowy w sprawie bloku na ul. 
Rolnej Pani Burmistrz mówiła, że nie ma żadnych problemów. Teraz jest zupełnie 
inaczej. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Jeżeli nie było pewności, że grunt nie 
należy do gminy, to dlaczego inwestowano w projekt za 60 tys. zł? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Grunt na ul. Rolnej jest własnością gminy. 
Jest również plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje 
budownictwo wielorodzinne dla tego terenu. Pieniądze wydane na projekt są 
wydane prawidłowo, ponieważ będzie on wykorzystany na ul. Przemysłowej.  
Jadwiga Figura – radna – Ludzie kupowali w  okolicy ul. Przemysłowej ziemię 
pod zabudowania jednorodzinne, niskie. Podkreślam, iż młodzi ludzie zgłaszają 
się do mnie z propozycjami, aby powstał blok przy stacji Opoczno Pd. Proszę o 
przemyślenie tej propozycji.  
Krzysztof Grabski – radny – Projekt jest przypisany do danego gruntu i nie 
można go zastosować do innego terenu, bo specyfikacja terenu jest inna. Teren 
wymaga ekspertyz. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – W perspektywie rozwoju gminy, 
najlepszym rozwiązaniem byłoby zbudowanie bloku na ul. Rolnej. Pomogłoby to 
w rozwoju tamtej części miasta. Niestety ta inwestycja jak i poprzednia dotknięta 
jest odszkodowaniami, które stanowiłyby ok. 2,5 mln zł. To jest rzecz zastana i 
nie mamy na to wpływu. Przy inwestycji za 7 mln zł i dotacji z Banku 
Gospodarstwa Krajowego na poziomie 35% nie mamy szans na zbudowanie 
budynku przy zagrożeniu wypłaty odszkodowań na rzecz poprzednich 
właścicieli. Musimy sprawę uregulować, co może trwać ok. 10 lat. Jeśli chodzi o 
projekt techniczny dla budynku wielorodzinnego - opracowanie go wraz z całą 
infrastrukturą to koszt ok. 120 tys. zł. Na razie wydaliśmy 60 tys. zł. Kolejna część 
przewidziana jest w budżecie na przyszły rok. Potrzeby mieszkaniowe Opoczna 
są duże. Zbudowanie jednego bloku to kropla w morzu potrzeb. Propozycja 
rozwoju budownictwa w kierunku Opoczna Południe jest dobrą koncepcją, ale nie 
w tej chwili.  
Krzysztof Grabski – radny – Nie powiedziała Pani jaki jest grunt na ul. 
Przemysłowej. Wykonanie ekspertyz, a później przygotowanie gruntu pod 
budowę to może być koszt ok. 1,5 mln zł. Moim zdaniem lepiej byłoby wypłacić  
odszkodowania i kontynuować prace na ul. Rolnej. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Nie znam dokładnej ceny odwiertów na 
ulicy Rolnej, ale jest to ok. 2,5 tys. zł. Zarząd gminy podejmuje takie działania, 
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aby zaspokoić potrzeby każdej grupy społecznej. Inwestycja polegająca na 
budowie bloku komunalnego, który na przestrzeni lat został wybudowany tylko 
jeden, jest bardzo ważna i potrzebna. 
Beata Wiktorowicz – radna – Jako specjalista znam sytuację na ul. 
Przemysłowej. Grunt na tym terenie jest nienośny, podmokły. Grunt będzie 
należało wymienić, aby posadowić na nim budynek.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Zapraszamy Panią radną do rozmów w 
związku z budową nowego bloku. Chcemy rewitalizować tamtą część miasta. 
Naszym zdaniem inwestowanie na tym terenie przyczyni się do poprawy sytuacji. 
Chcemy również, aby rozwój budownictwa mieszkaniowego rozwijał się w stronę 
Opoczna Południe, ale na obecną chwilę nie dysponujemy tam gruntami. Jest to 
własność PKP oraz osób prywatnych. Gdyby można było je uruchomić to byłoby 
doskonałe rozwiązanie, ponieważ jest to nasze okno na świat, ale na tą chwilę 
niewiele możemy zrobić. Zależy nam, aby rozbudować stację poprzez dworzec z 
prawdziwego zdarzenia. Na razie mamy poczekalnię, która zaspokoi potrzeby 
podróżujących. Chcielibyśmy również powiększyć parking przy przystanku i 
poprawić drogę dojazdową, ale nie jesteśmy właścicielami terenu i nie możemy z 
tym nic zrobić. 
Krzysztof Grabski – radny – Chciałbym dopytać o budynek na ulicy Zjazdowej. 
Wyremontowaliśmy go i zostały przydzielone mieszkania dla 4 rodzin. Czy na 
piąte nie było chętnych? Zaznaczę, że zostało przydzielone mieszkanie z 41 
miejsca. Czy osoby, które na liście oczekujących plasowały się wyżej nie były 
zainteresowane tym mieszkaniem? 
Jadwiga Figura – radna – Wiem, że sprawa estetyki miasta jest dla Pana 
Burmistrza bardzo ważna, dlatego zastanawia mnie dlaczego chcecie 
zlokalizować wysoki blok na terenie, gdzie jest budownictwo jednorodzinne. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jeżeli projektant stwierdzi, że da się 
wkomponować blok w tamtą przestrzeń to nie widzę żadnego problemu. Proszę o 
merytoryczną rozmowę dotyczącą mojego sprawozdania.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jeśli chodzi o potrzeby mieszkaniowe to 
na dzień dzisiejszy oczekujących na mieszkanie jest 240 rodzin, 40 bezdomnych 
i około 20 wychowanków domów dziecka. Piąte mieszkanie na ulicy Zjazdowej 
czeka na wykonanie eksmisji, które zaplanowane jest na 31 października i 
przydzielone było zaraz po podjęciu decyzji o tym, że lokale przeznaczone są do 
przydziału. Na dzień dzisiejszy to mieszkanie nie jest tylko zasiedlone. 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął punkt dotyczący 
sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 
Ad. pkt. 7. 

Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych. 
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Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – przedstawił 
sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych radnych. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 i 9a, 9b, 9c do protokołu. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił sprawozdanie z analizy 
oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 8. 

Informacja z przebiegu wypoczynku letniego. 
 
Edyta Krzysztofik – Kierownik ZSSiOL – przedstawiła informację z przebiegu 
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 9. 

Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2016/17 
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.  

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. OiS – przedstawił informację na temat 
realizacji zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2016/17 oraz wyniki 
egzaminów zewnętrznych. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 i 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Krzysztof Grabski – radny – Prosiłem o przygotowanie informacji odnośnie 
osób zatrudnionych we wszystkich szkolnych kuchniach w celu porównania. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. OiS – Otrzymałem zapytanie z Biura Rady 
po Komisji Budżetowej, aby przygotować radnym informację z każdej szkoły i 
przedszkola dotyczącą dożywiania – ile jest osób zatrudnionych w kuchni, ile jest 
wydawanych posiłków, jakie są koszty dożywiania. 
Krzysztof Grabski – radny – Jak Pan zauważył prosiłem o informację z każdej 
szkoły. 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Dodatkowe pytania radnego mogą być 
rozstrzygane w punkcie zapytania i wolne wnioski. 
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza  - W celu wyjaśnienia sytuacji 
zapraszam Pana do mnie na spotkanie. Będzie również Naczelnik. 
Porozmawiamy i spróbujemy znaleźć dobre rozwiązanie. 
Krzysztof Grabski – radny – Chodzi mi o dobro mojej szkoły. Oczywiście 
zgadzam się na spotkanie. Możemy usiąść do stołu i porozmawiać. Przedstawię 
wtedy moje wyliczenia. 
Grzegorz Wołąkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Radny 
interweniuje w sprawie szkoły w Mroczkowie i ja go oczywiście rozumiem. 
Proszę, abyście Państwo porozmawiali „na roboczo”. Łatwiej byłoby rozmawiać 



8 
 

w węższym gronie z przygotowanymi materiałami na ten temat. Rozumiem 
radnego, bo być może wcześniej nie miał możliwości przedstawienia swoich racji. 
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza – Podtrzymuję swoją deklarację            
i zapraszam na spotkanie. 
Alicja Szczepaniak – radna – Jest to ważny temat, ponieważ w każdej szkole 
powinna być stołówka. Podzielam zdanie Pana Burmistrza Sobczyka, aby spotkać 
się i rozmawiać na ten temat. 
Andrzej Pacan – radny – Rozumiem i zgadzam się, ale jeżeli mamy przenieść 
dyskusję do punktu „zapytania i wolne wnioski” to proszę, aby Kierownik CUW 
i Pan Naczelnik pozostali do końca obrad sesji.   
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Wiceburmistrz 
zaproponował spotkanie, na które zostaną przygotowane potrzebne informację i 
na spokojnie porozmawiają wszystkie zainteresowane strony. W związku z tym 
nie widzę takiej potrzeby.  
Barbara Wacławiak – radna – Chciałabym poprosić Pana Wiceburmistrza o 
zainteresowanie się tematem gabinetów pielęgniarskich w szkołach. Znalazłam 
przepis prawa, który mówi o tym, że organ prowadzący placówkę szkolną 
zobowiązany jest do zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na 
szkolne gabinety profilaktyczne (Art. 34a ustawy o systemie oświaty). Pytałam 
Panią Skarbnik, czy w budżecie mamy pieniądze na gabinety? Uzyskałam 
odpowiedz, że odrębnych pieniędzy na ten cel nie ma, ale przychodzą pieniądze 
na oświatę i w tej kwocie organ prowadzący zobowiązany jest to zabezpieczenia 
środków finansowych na szkolne gabinety profilaktyczne. Proszę zwrócić na to 
uwagę. 
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza – Oczywiście jest to bardzo ważny 
temat. Będziemy starali się, aby w szkołach świadczyć usługi stomatologiczne 
tym bardziej, że jest to zadanie własne gminy.  
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji. 
 
Ad. pkt. 10. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Caro 
Team Opoczno, 

 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Caro Team 
Opoczno. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje zaopiniowały projekt uchwały 
następująco: Komisja Oświaty - pozytywnie, Komisja Komunalna - pozytywnie, 
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Komisja Budżetowa - przyjęła do wiadomości, Komisja Rolnictwa - pozytywnie, 
Komisja Rodziny - pozytywnie. 
 
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 
XXXVII/401/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy 
Opoczno przez Caro Team Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

b) wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania                           
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
na potrzeby jednostek obsługiwanych, 

 
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Opocznie – 
przestawiła projekt uchwały w sprawie: wskazania centralnego zamawiającego 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych z autopoprawkami: 
- §1 pkt. 1 dodano nazwy jednostek obsługiwanych, 
- §2 ust. 1 zostały wykreślone  pkt. 3 „akcesoriów i materiałów biurowych” oraz 
pkt.4 „środków czystości”, 
- §2 ust. 2 oraz §3 ust. 1  zmieniono na „przyszły rok budżetowy”, 
- §5 został wykreślony ust. 3, który brzmiał: „na żądanie Centrum Jednostki 
niezwłocznie udzielą wyjaśnień i informacji niezbędnych do realizacji 
zamówienia centralnego, w szczególności dotyczących przekazanych 
zapotrzebowań, o których mowa w §2 ust.2. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Eugeniusz Łączek – radny – Na Komisji Oświaty szeroko komentowana była ta 
uchwała. Mieliśmy co do niej dużo wątpliwości. Zanim powstała uchwała nie 
było konsultacji z Dyrektorami jednostek. Tak nie może być, proszę aby w 
przyszłości uważać na to. Otrzymaliśmy dziś poprawioną wersję projektu 
uchwały, dlatego proszę o przerwę w celu zapoznania się z dokumentem. 
 
Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy. 
Po przerwie 
Eugeniusz Łączek – radny – Poprawki, które zgłosiliśmy na posiedzeniu 
Komisji Oświaty zostały uwzględnione, dlatego Komisja Oświaty akceptuje 
przedłożoną wersję.  
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje zaopiniowały projekt uchwały 
następująco: Komisja Oświaty - przyjęła do wiadomości, Komisja Komunalna - 
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pozytywnie, Komisja Budżetowa - pozytywnie, Komisja Rolnictwa - pozytywnie, 
Komisja Rodziny - pozytywnie. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za - 16, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę Nr 
XXXVII/402/2017 w sprawie: wskazania centralnego zamawiającego do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

c) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
schroniskach dla osób bezdomnych skierowanych z Gminy Opoczno, 

 
Maria Barbara Chomicz – p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach 
dla osób bezdomnych skierowanych z Gminy Opoczno. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje zaopiniowały projekt uchwały 
następująco: Komisja Oświaty - pozytywnie, Komisja Komunalna - przyjęła do 
wiadomości, Komisja Budżetowa - pozytywnie, Komisja Rolnictwa - pozytywnie, 
Komisja Rodziny - pozytywnie. 
 
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 
XXXVII/403/2017 w sprawie: określenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych skierowanych z 
Gminy Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

d) zasad powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania, 

 
Maria Barbara Chomicz – p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 
Przewodniczący poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę Nr 
XXXVII/404/2017 w sprawie: zasad powoływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15a do protokołu. 
 

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres do 2 lat, 

 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 2 lat. 
 
Przewodniczący poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Krzysztof Grabski – radny – Mamy przedstawioną umowę dzierżawy na 2 lata. 
Znamy również umowę zawartą z CIS, gdzie dzierżawa jest na 15 lat. Budynek 
ten jest wyłączony z użytkowania przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Chciałbym wiedzieć na jakich zasadach został on wydzierżawiony i kto będzie 
ponosił koszty napraw, aby przywrócić go do użytkowania. Jak to jest, że do 
wydzierżawiania jednych budynków potrzebna jest zgoda rady, a do innych nie? 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – Umowa o której dzisiaj 
mówimy, dotyczy umowy dzierżawy. Natomiast z CIS zawarta jest umowa 
użyczenia. Przepisy ustawy mówią, że umowa użyczenia nie wymaga zgody Rady 
Miejskiej.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Proszę, aby w 
zadawanych pytaniach odnosić się do danej uchwały. 
Alicja Szczepaniak – radna – Dlaczego mamy tu do czynienia z dzierżawą skoro 
przebywają tam dzieci? Czy moglibyśmy udostępnić pomieszczenia na zasadzie 
użyczenia? 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – Umowa dzierżawy 
została zawarta na wniosek Zespołu Szkół Prywatnych na okres do trzech lat i ze 
względu na to, że ten okres się kończy chcemy go przedłużyć. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jest istotna różnica pomiędzy umową 
użyczenia, a dzierżawy. Umowa dzierżawy związana jest z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. Potencjalny dzierżawca w swojej działalności, 
korzystając z dzierżawionego mienia uzyskuje przychody z działalności 
gospodarczej. Tak jest w tym przypadku. Umowa użyczenia nie jest związana z 
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uzyskiwaniem przychodu w ramach działalności. Umowy użyczenia są 
nieodpłatne. Tak jest w przypadku fundacji „Interregion”, która w ramach swojej 
działalności statutowej realizuje zadania własne gminy. Podobnie jest z fundacją 
„Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” oraz WTZ.  
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Umowa użyczenia ma charakter nieodpłatny, 
umowa dzierżawy charakter odpłatny. Rozumiem, że termin dwuletni został 
wynegocjowany wspólnie z dzierżawcą i jest satysfakcjonujący dla obu stron. Z 
uwagi, że jest to kolejna umowa dzierżawy niezbędna jest zgoda Rady Miejskiej.  
Barbara Wacławiak – radna -  Jeżeli jest umowa użyczenia, a budynek jest 
gminy to kto ponosi koszty remontów i napraw? 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Wynika to z zapisów umowy. 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. - 1 podjęła uchwałę Nr 
XXXVII/405/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres do 2 lat. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

f) pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej 
poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,  

 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - 
przedstawił projekt uchwały w sprawie: pozbawienia części drogi gminnej 
kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. 
Projekt uchwały jest odpowiedzią Burmistrza na prośbę Zakładu Usług 
Taborowych REMTRAK, który zwrócił się do Burmistrza o sprzedaż części 
działki stanowiącej pas drogowy drogi gminnej o pow. 536 m kw. Firma 
argumentuje to rozbudową zakładu, czyli będzie to miało wpływ na zwiększenie 
zatrudnienia. Na dziś ten pas to porośnięta skarpa, zakład przesunie swoje 
ogrodzenie i teren zostanie uporządkowany.  
 
Przewodniczący poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął  poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr 
XXXVII/406/2017 w sprawie: pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi 
gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.  
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
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g) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2018, 

 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2018.  
 
Przewodniczący poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął  poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr 
XXXVII/407/2017 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2018. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 

h) określenia wysokości stawek podatkowych od środków 
transportowych na obszarze Gminy Opoczno, 

 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od 
środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Jadwiga Figura – radna – Proszę o uzasadnienie. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – Wzrasta 
wskaźnik górnej granicy stawek podatkowych o 1,9%, który ma wpływ na środki 
transportowe. Stąd ta tzw. regulacja.  
 
Przewodniczący poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały, Komisja Komunalna przyjęła do wiadomości.  
 
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 
XXXVII/408/2017 w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od 
środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
 

i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
obszarze Gminy Opoczno,  
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Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno. 
Dodatkowe materiały, które otrzymali radni stanowią załączniki nr 20a i 20b do 
protokołu.  
  
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Alicja Szczepaniak – radna – Jaki będzie przychód z tego podatku? 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – Około 233 tys. 
zł. a z podatku od środków transportowych 26 tys. zł.  
 
Przewodniczący poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały, Komisja Komunalna przyjęła do wiadomości.  
 
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 
XXXVII/409/2017 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  
 

j) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów 
      i wynagrodzeń za inkaso na terenie Gminy Opoczno,  

 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła 
projekt uchwały: zmieniającej uchwałę w sprawie określenia inkasentów i 
wynagrodzeń za inkaso na terenie Gminy Opoczno. 
 
Przewodniczący poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął  poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr 
XXXVII/410/2017: zmieniającą uchwałę w sprawie określenia inkasentów i 
wynagrodzeń za inkaso na terenie Gminy Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
 

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

 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017-2029. 
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Uchwała była dokładnie omawiana na wszystkich komisjach. Dziś otrzymaliście 
Państwo poprawiony załącznik nr 1 po zmianach. Informowałam na komisjach, 
że będą wprowadzone dotacje. Już po przygotowaniu projektu uchwały 
otrzymaliśmy informacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu 
kwot dotacji w sumie o 283 tys. zł, z tego największa pozycja ponad 183 tys. zł 
to akcyza. Zwiększamy o te kwoty dochody i wydatki. Projekt uchwały został 
uaktualniony.   
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Krzysztof Grabski – radny – Proszę o 5 minut przerwy celem zapoznania się z 
materiałem. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Ogłaszam 5 min 
przerwy. 
 
Po przerwie 
Alicja Szczepaniak – radna – Chciałam zapytać o poprawę jakości powietrza. 
Za działania w tym zakresie dziękuję. Była lista chętnych osób do wymiany pieca. 
Ile zostało złożonych wniosków i ile osób otrzymało dofinansowanie i w jakiej 
kwocie? Chciałam zapytać też o sposób użytkowania budynku na Placu 
Kościuszki 6 na jadłodajnię. Uważam, że to miejsce nie jest odpowiednie na ten 
cel. Po rewitalizacji Plac Kościuszki miał stać się terenem kulturalno-
rozrywkowym, miejscem spotkań seniorów i siedzibą Orkiestry Opoczyńskiej. 
Powinniśmy się zastanowić nad tym, by jadłodajnię zlokalizować w innym 
miejscu.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Dotacja jest w rozbiciu na dwa 
lata – 2017 i 2018. Lista którą złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska opiewała na 113 osób plus lista rezerwowa – na okoliczność taką, 
jeśli ktoś wypadnie z listy podstawowej to wchodzi osoba z listy rezerwowej lub 
jak się uda pozyskać dodatkowe środki. Na dzień dzisiejszy już pierwsze 
rozliczenia z dotacji wpływają.  
Jeśli chodzi o Plac Kościuszki 6 to na przestrzeni 2016/2017 roku wielokrotnie 
tematem spotkań kierownictwa Urzędu były warunki pracy pracowników OPS. 
Rozmawialiśmy z WTZ pod kątem zmiany lokalizacji, ale oni na przestrzeni lat 
przystosowali sobie pomieszczenia na swoje potrzeby – do pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Nie ma możliwości odzyskania tych pomieszczeń, dopóki 
innej dobrej lokalizacji im się nie znajdzie w centrum Opoczna. To musi być 
lokalizacja dostępna i łatwa, nie na obrzeżach miasta. W związku z powyższym 
podjęliśmy działania, by wyprowadzić stołówkę i jadłodajnię z OPS, a te pokoje 
przeznaczyć na pokoje do pracy biurowej. Taką lokalizację znaleźliśmy na Placu 
Kościuszki 6, w lokalu użytkowym o pow. 103 m kw. Wstępna koncepcja 
zagospodarowania tego lokalu powstała. Czekamy na projekt techniczny. 
Zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp uda się tam zlokalizować kuchnię i 
jadłodajnię. Zapadła zatem decyzja, że ten lokal użytkowy, który stanowi 
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własność Gminy jest przekazany do struktur OPS i w ramach przekazania 
wykonamy zaadoptowanie lokalu na potrzeby kuchni i jadłodajni. Będą to tylko 
prace remontowe, natomiast całe wyposażenie kuchni i sprzęt to jest to 
wyposażenie, które jest w tej chwili w OPS.  
W związku z kierunkiem działań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
nakłady na sprawy socjalne w państwie są znacznie większe. Klientami OPS od 
2014r. zostali wszyscy mieszkańcy Gminy. Charakter pracy OPS się zmienił, 
mieszkańców korzystających z obsługi urzędników OPS jest znacznie więcej i 
warunki pracy nie zapewniają obsługi na należytym poziomie. Jesteśmy 
przekonani, że skutkiem podjętych działań będzie poprawa jakości pracy 
urzędników i zwiększenie dostępności usług dla mieszkańców.  
Jadwiga Figura – radna – Czy zastanawialiście się Państwo jak jest 
wykorzystana jadłodajnia Fundacji OSTOJA, czy bardziej nie można 
wykorzystać tamtych pomieszczeń? Czy pracownicy obsługi kuchni OPS przejdą 
do nowej jadłodajni? Moje pytanie dotyczy też środków w WPF na ul. 
Staropiotrkowską. Chciałam zapytać również o czystość powietrza – w komisjach 
uczestniczył Pan Jakub Biernacki, który twierdzi że można było pozyskać 
znaczne więcej środków na ten cel.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nie jestem w stanie 
odpowiedzieć na pytanie, na jakim poziomie są wykorzystane zasoby Fundacji 
OSTOJA. To są dwie odrębne sprawy.  
OPS zatrudnia w swoich strukturach kucharki, pomoce, panie do rozliczania 
zakupu żywności. Posiłki są wydawane przez CIS, a gotowane przez OPS w OPS. 
Kiedy uruchomimy jadłodajnię na Placu Kościuszki, ale to jest kwestia dwóch lat, 
to ci sami pracownicy którzy teraz pracują w budynku OPS na ul. Kopernika 3 
będą pracować w budynku na Placu Kościuszki 6 i nic się nie zmieni w tym 
zakresie. Planów co do zwolnień czy zatrudnienia kogoś z zewnątrz nie ma. 
Takich rozmów nie było. To wszystko pozostanie w strukturach OPS. Skoro nie 
mamy możliwości innego pozyskania pomieszczeń dla OPS to działalność, którą 
możemy przenieść w inne miejsce przenosimy, ale dalej będzie to w strukturach 
OPS i będą to zadanie realizować pracownicy OPS. 
Co do środków na poprawę jakości powietrza z Urzędu Marszałkowskiego to są 
to środki przeznaczone dla instytucji, samorządów, spółdzielni, administracji 
mieszkaniowych, chyba też dla przedsiębiorców i z tych środków korzystają 
jednostki samorządu terytorialnego w ramach ograniczenia niskiej emisji na m.in. 
prace związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. My taki 
program przygotowujemy. Będziemy składać wniosek w listopadzie br. 
Termomodernizacja będzie dotyczyła 13 obiektów w ramach Partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Inwestycja jest w granicach 10 mln zł. Wnosić będziemy 
o dofinansowanie na poziomie 4 mln. zł.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – W listopadzie na 
sesji będzie Prezes ZEC-u, który poinformuje o planach Zakładu.  
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Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Rozmawiałem osobiście z Prezesem 
ZEC-u i ta rozmowa napawa optymizmem. Szereg budynków będzie 
podłączonych pod ciepło systemowe i w związku z tym poprawi się jakość 
powietrza w Opocznie. Zdrowie mieszkańców jest priorytetem i w tym zakresie 
czynimy wiele starań.  
Krzysztof Grabski – radny – A dla terenów wiejskich co przewidzieliście, skoro 
zdrowie to priorytet? Jaki program dofinasowania?  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Z przedstawionych przez nas 
informacji wynika, że kierunki działań Gminy są związane z tym, co oferują nam 
zewnętrzne instytucje finansowe – Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska. W zależności od tego, co one będą proponowały to my 
będziemy z tych instrumentów wsparcia korzystać. Na dziś WFOŚ posiadał  
ofertę dla miejscowości wiejskich w formie dopłaty do wymiany pieca, ale to była 
oferta indywidulana. Z tego co wiem, ta oferta cieszyła się dużym powodzeniem, 
bo wszystkie środki skończyły się już w sierpniu-wrześniu tego roku. Te dotacje 
były realizowane za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Opocznie.  
Alicja Szczepaniak – radna – Całym sercem jestem za tym, by była jadłodajnia, 
bo warunki w OPS na ul. Kopernika jest trudna, ale jaka jest powierzchnia 
całkowita budynku na Pl. Kościuszki?  
Ile milionów Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jeszcze nie otrzymała. Około 5 mln 400 tys. 
zł.  
Alicja Szczepaniak – radna – Dziękuję za te pieniądze w imieniu nas wszystkich  
Burmistrzowi i Marszałkowi Województwa.  
Krzysztof Grabski – radny – Chciałem się odnieść do tego, co Pani powiedziała 
na temat Banku Spółdzielczego – kredyt zżera całe dofinansowanie. Na wsi nie 
będziemy mieli nic. To może wróćmy do Państwa obietnic przedwyborczych, aby 
oddzielić miasto od wsi.  
Andrzej Pacan – radny – Pani Burmistrz powiedziała, że Urząd Marszałkowski 
daje pieniądze na projekty, które uważa za priorytetowe. Składałem wniosek o 
rozbudowę placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Bielowicach, w związku 
z tym że w większości boiska sportowe nie są przygotowane do zadań 
oświatowych w związku z reformą oświaty. Składałem od kilku lat ten wniosek. 
Otrzymałem odpowiedź, że niemożliwe jest, by to zadanie weszło do WPF. 
Wystąpiłem zatem z pismem od sołectwa do Sejmiku Woj. Łódzkiego i Gminy 
Kleszczów, która udziela wsparcia w różnych inwestycjach. Otrzymałem 
odpowiedź z obydwu, że istnieje taka możliwość, ale tylko gdy inwestycja 
znajdzie się w WPF Gminy Opoczno.  
Teren wiejski jest ograniczony w WPF do minimum i radni z miejscowości 
wiejskich nie powinni głosować za WPF. Gdyby było więcej inwestycji 
wpisanych to mielibyśmy większe szanse pozyskania środków zewnętrznych.  
Maria Barbara Chomicz – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Opocznie – Zapraszam Państwa, pokażę projekt i wówczas wyjaśnią się 
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wszystkie wątpliwości. Powierzchnia przeznaczona na jadłodajnię to 113 m kw. 
Wszystkie elementy są ujęte. Część pierwsza będzie na Klub Seniora, a 
sukcesywnie będziemy realizować zadanie w postaci całej części kuchennej. W 
tej chwili OPS nie ma stołówki. W tych pomieszczeniach są zorganizowane 
punkty obsługi klientów. Trwają rozmowy z Burmistrzem dotyczące dwóch 
pomieszczeń obok. Będziecie Państwo zaskoczeni rozwiązaniami. Zapraszam 
wszystkich do siebie do OPS. Wyjaśnię wszystko na miejscu.  
Alicja Szczepaniak – radna – Dalej uważam, że jadłodajnia w świetle 
rewitalizacji Placu Kościuszki nie powinna być tam zlokalizowana. Wiemy jak 
wyglądają centra w innych miastach. Jestem za, ale w innym miejscu. 
Beata Wiktorowicz – radna – Mam jedną uwagę dotyczącą WPF – brakuje mi 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dlaczego Gmina nie korzysta z 
takich programów z WFOŚ? Nie mówię o wodach termalnych. Pomy ciepła, 
fotowoltaika – dlaczego nie korzysta się z tego?  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nie jestem fachowcem w 
zakresie geotermii. W związku z tym w 2015 roku i 2016 odbyłam dwa spotkania 
w NFOŚ, rozmawialiśmy o projekcie, który plasowałby Opoczno jako miasto 
niezależne energetycznie ze względu na odnawialne źródła energii. Zrobiliśmy 
rozeznanie w temacie. W geotermię nie możemy iść, bo za daleko od Opoczna są 
źródła. Jeśli chodzi o inne odnawialne źródła to są koncepcje związane z panelami 
fotowoltaicznymi na powierzchniach dachów budynków  użytkowych. Rozmowy 
trwają m.in. był to temat rokowań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
w ramach termomodernizacji szkół i budynku OPS. Na dzień dzisiejszy nie 
pójdziemy w tę stronę, ponieważ koszty przekroczą zwrot inwestycji. Ta 
inwestycja zwracałaby się chyba ponad 20 lat. Najprawdopodobniej odstąpimy 
od tej inwestycji w ramach fotowoltaiki na budynku OPS, ale drugi etap 
negocjacji będzie w listopadzie i wtedy zapadną decyzje. Pompy ciepła 
funkcjonują w niektórych instytucjach użyteczności publicznej. Na pewno 
siedziba PSP korzysta z tego. Rozważamy to przy termomodernizacji budynku 
szkoły w Libiszowie. Rozważanych jest dużo rozwiązań. Decyzje zapadną pod 
koniec roku.  
Zarzut, że  nie w takim dużym stopniu korzystamy z odnawialnych źródeł energii 
wynika z tego, że gro programów było w ramach PROW i my jako Gmina nie do 
końca się w to wpisujemy, czyli to były programy dla miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców. Będziemy robić plan pozyskiwania środków unijnych na 2018 rok 
i na pewno będzie to w centrum uwagi. 
Beata Wiktorowicz – radna – W WFOŚ jest kilka dużych programów, z których 
możemy skorzystać na odnawialne źródła energii dla budynków użyteczności 
publicznej i kwota dofinansowania jest nawet do 95%. Jest mi żal i szkoda, że nie 
korzystamy z tego. Pochyliłabym się nad tematem i przyjrzała budynkom takim 
jak np. Basen, MDK, ZSS Nr 1 – te budynki mają duże dachy i sporo byśmy 
zaoszczędzili finansów na energii.  
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
Mamy pompy ciepła zamontowane dla dolnych pomieszczeń Kościoła pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. Te pompy pracują, to jest 10 odwiertów, każde o 
głębokości 100m. To są inwestycje bardzo drogie, a dofinansowanie jest zawsze 
„do”. W tamtym przypadku pozyskaliśmy dofinansowanie w wys. 80%, więc było 
to dla nas opłacalne.  
Wszystko zależy też od tego, jakimi środkami w budżecie dysponuje WFOŚ. 
Wykonaliśmy szereg audytów energetycznych dla ZSS Nr 1, UM.  
Pływalnia korzysta ze źródła ciepła miejskiego. Kotłownia miejska wykorzystuje 
tylko 30% swojej mocy zainstalowanej. Te pozostałe 70% powinno być gdzieś 
zagospodarowane. Jeżeli to ciepło jest na dziś ciepłem równie ekologicznym i 
jeżeli ZEC realizuje ogromne inwestycje, ponieważ idzie w kierunku ul. 
Staromiejskiej i podłącza wszystkie obiekty, które są zlokalizowane przy pl. 
Kilińskiego i pl. Kościuszki i ul. Staromiejskiej, to jest to kierunek bardzo 
słuszny. Zawsze w ramach uciepłownienia Opoczna, które realizowaliśmy od lat 
90-tych optowaliśmy i przyjmowaliśmy taki kierunek. Po to ta kotłownia miejska 
powstała, po to zostały zainstalowane kotły o dużej mocy grzewczej, żeby można 
było to ciepło wykorzystywać. Na dziś to, że jest to opalane miałem węglowym 
nie znaczy, że to ogromne zanieczyszczenie powietrza, ponieważ tam są specjalne 
instalacje odsiarczania, odpylania, więc myślę że oni sobie z tym doskonale radzą.   
Gdybyśmy chcieli pójść w kierunku pomp ciepła to są to inwestycje bardzo drogie 
o niewiadomej kwocie dofinansowania, a więc obarczone wysokim ryzykiem. 
Mamy przykład oświetlenia hybrydowego na Osiedlu Milenijnym. Wystąpiliśmy 
o dofinansowanie w wys. 255 tys. zł, a przyznano nam zaledwie 7% czyli 32 tys. 
400 zł. Nie zawsze takie inwestycje w oczach oceniających z WFOŚ znajdują 
uznanie. Chcieliśmy zrealizować 18 lamp, a zrealizujemy 9, przy udziale tylko i 
wyłącznie środków własnych, bo WFOŚ mówi „zrealizujcie całość,  czyli 18 
lamp, a wtedy damy Wam 32 tys. 400 zł”.   
To zatem nie są łatwe pieniądze do osiągnięcia i trzeba byłoby zdecydować, czy 
idziemy w kierunku źródeł ciepła, które mamy dostępne obecnie,  czyli głównie 
dla miasta to kotłownia miejska, natomiast teren wiejski to np. mamy kotłownię 
na pelet w Ogonowicach, więc źródła ekologiczne. Trudno jest ocenić wysokość 
dofinansowania z WFOŚ, możemy występować, ale najważniejsze jest to, ile 
dostaniemy. A jeśli chodzi o środki unijne to jest to właśnie ten projekt 
hybrydowy w ramach PPP.   
Robert Grzesiński – radny – Ze wszystkich wypowiedzi wynika, że suma 
innowacyjnych pomysłów wychodzi od radnych, a nie z Urzędu Miejskiego. Co 
do skuteczności pozyskania środków to są mniejsze gminy niż nasza, którym 
pozyskanie środków wychodzi doskonale. Proponuję, aby informować nas 
radnych o kierunkach działania, propozycjach i wnioskach rozwiązania tego 
problemu, a nie żebyśmy sami stanowili wytyczne działania takiego wydziału.  
Tomasz Kopera – radny – Zanieczyszczenie powietrza jest tworzone głównie 
przez domki jednorodzinne. Podłączenie jednego domku do sieci ZEC-u to koszt 
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ok. 20 tys. zł i ta są jednostkowe przypadki podłączeń. To, że będzie podłączony 
Urząd czy kilka instytucji to kropla w morzu potrzeb. Potrzebny jest program, 
który dofinansuje mieszkańcom np. 50% kosztów podłączenia domku 
jednorodzinnego, bo kwota 20 tys. zł jest zaporowa, a dla ZEC-u liczą się duzi 
odbiorcy.   
To, co powiedział Pan Naczelnik, że kotłownia miejska wykorzystuje 30% swojej 
mocy, to także jest źródło energii, które byłoby bardziej ekologiczne, niż spalanie 
węgla w piecach starego typu.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – W listopadzie 
zaprosimy Prezesa ZEC-u i myślę, że wiele spraw nam wyjaśni.  
Krzysztof Grabski – radny – Ciągle się kręcimy wokoło miasta Opoczno, a na 
wsi nic się nie dzieje, nic nie staracie się pomóc. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Przepraszam, ale wyszedłem na chwilę 
na uroczystość związaną z Opocznem. Opoczno to stolica regionu. To Opoczno 
może przede wszystkim generować rozwój, ja patrzę na to miasto jak na 
lokomotywę, która ciągnie całą resztę. Tylko prężne miasto generuje rozwój 
całego regionu. Nie zgadzam się, że na wsi nic nie robimy. Na wsiach też wiele 
projektów jest realizowanych. Przypominam również, że jesteśmy zobowiązani 
spłacić ogromny dług 33 mln zł.  
 
Przewodniczący poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały, Komisja Komunalna przyjęła do wiadomości.  
 
Krzysztof Grabski – radny – Pan wie, co to jest zrównoważony rozwój. 
Przypomnę Panu przedwyborcze obietnice – oddzielmy miasto od wsi i będziemy 
mieli sytuację jasną.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Pana propozycja jest ciekawa. 
Należałoby ją rozważyć, przeanalizować pewne wskaźniki. Ja kiedyś byłem  
pomysłodawcą, ale w tym czasie charakter gminy się tak zmienił, że ta granica 
jest płynna. Robimy wszystko, by dofinansować wieś, ale mamy ograniczone 
możliwości, bo liczba mieszkańców miasta i gminy przekracza 20 tys. i to stawia 
nas w niekorzystnej sytuacji. Jestem przeciwny budowaniu świetlic za grube 
miliony, czy boisk w lesie o które nikt nie dba i na których nic się nie dzieje. 
Znacie moje zdanie i nie chcę do tego tematu wracać.  
Krzysztof Grabski – radny – Przed wyborami mówił Pan, że przy oddzieleniu 
miasta od wsi będą większe możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Co 
do boiska w lesie to boisko w Mroczkowie jest wybudowane prawie za darmo, 
jest zadbane, pilnujemy porządku a młodzież gra na nim. Choć pewnie są i takie, 
o jakich mówi Burmistrz.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Pana propozycja jest interesująca. 
Zachęcam, by Pan podjął się tego zadania. Jeśli mieszkańcy wypowiedzieliby się 
w tej kwestii i obrali taki kierunek, by oddzielić miasto  od gminy to zachęcam, 
by Pan coś zrobił w tym kierunku.  
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Krzysztof Grabski – radny – Dziękuję za zrozumienie.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr 
XXXVII/411/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2017-2029. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
 

l) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Informowałam Państwa na komisjach, że będą zmiany do pierwotnego projektu 
uchwały. W stosunku do pierwotnej wersji zwiększają się dochody i wydatki o 
283 tys. 423 zł 11 gr. Wszystko to wynika z informacji z Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Wszystko to są dotacje.  
Dział rolnictwo zwiększenie o 183 tys. 161 zł 11 gr. – zwrot podatku akcyzowego 
dla rolników, który jesteśmy zobowiązani wypłacić do końca października.  
Zadania zlecone - zwiększenie o 18 tys. 627 zł i dofinansowanie do realizacji 
zadań własnych 3 tys. 496 zł – dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne. 
Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze – 78 tys. 100 zł. Pomoc materialna 
dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o 39 zł.  
W planie wydatków są wprowadzone zmiany, przesunięcia między paragrafami. 
Takie zmiany są w promocji i utrzymaniu dróg publicznych. Jest dołączony plan 
finansowy zakładu budżetowego Kryta Pływania, jest uwzględnione zwiększenie 
dla zakładu.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Zostaje pewna kwota rezerwy ok. 400 tys. zł. 
Czy ona jest zachowana na konkretny cel, czy zostaje ona na wszelki wypadek? 
Moja uwaga jest taka, że minęły dwa miesiące odkąd funkcjonują placówki 
oświatowe w nowym ustroju, po reformie światy. W niektórych placówkach 
przybyło oddziałów, a więc wzrosły wynagrodzenia. Najwyższy czas, by plany 
finansowe tych placówek policzyć i zwiększyć o koszty wynagrodzeń. Musimy 
to zabezpieczyć, szkoły muszą wypłaty realizować. Skoro Pani Minister nie 
przekazała środków na wdrożenie reformy, poza drobnymi przeznaczonymi na 
przekształcenie gimnazjum, to nie mamy wyjścia, jak policzyć te środki i 
uzupełnić.  
Chciałbym poruszyć temat prac interwencyjnych. To jest trochę stawianie 
radnych przed faktem dokonanym. Na Komisjach rozmawialiśmy o zwiększeniu 
środków o ok. 130 tys. zł. Zachodzi pytanie, jak się teraz ma zachować Rada? 
Umowy zostały zawarte. Jeśli teraz nie zagłosujemy za zmianami w budżecie to 
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ludzie wyegzekwują to sądownie, nie mamy pola manewru. Proszę Burmistrza o 
zastanowienie się nad organizacją prac interwencyjnych. To, że jest to forma 
pomocy społecznej to się z Panem zgadzam i zawsze to tak było robione. Czy 
można się z tego wycofać nie wiem. To Pan najlepiej wie, ile ludzi do Pana 
przychodzi i prosi o pracę. Ale powinniśmy być bardziej restrykcyjni. Skoro 
wydajemy środki to starajmy się, by one w jakiś sposób wracały do Gminy, żeby 
ci ludzie zapracowali na te pieniądze i unikajmy takich sytuacji, że przed końcem 
roku musimy dołożyć środków na ten cel.  
Wykorzystajmy ludzi zatrudnionych na prace interwencyjne właściwie i będą to 
pieniądze zwrócone. Zadbajmy, aby pracownicy mieli uprawnienia na obsługę pił 
mechanicznych.  Może potrzeba więcej nadzoru, może brakuje harmonogramu 
prac i potrzeb. Taka moja prośba, by inaczej na temat spojrzeć.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Zgadzam się z Panem jeśli chodzi o 
pracowników interwencyjnych, ale proszę zauważyć, że to problem zastany 
przeze mnie. Były tzw. listy. Ludzie się na nie zapisywali, bo nie mogli znaleźć 
pracy, bo bezrobocie było bardzo duże. Sytuacja się zmieniła na dzień dzisiejszy, 
ale osoby nie. W przyszłym roku rezygnujemy z list pracowników 
interwencyjnych, bo to ciągle te same osoby, którym tak naprawdę nie chce się 
ciężko pracować i my chcemy ukrócić ten proceder.  W przyszłym roku będziemy 
przyjmować do pracy tylko te osoby, które chcą pracować i nam pomóc w 
utrzymaniu porządku w Gminie, osoby sprawdzone. Zupełnie inaczej 
konstruujemy zatrudnianie pracowników interwencyjnych i odcinamy się od 
schematu, który funkcjonował od wielu lat.  
Bieżące utrzymanie dróg – temat o który zahaczył radny. Zakres robót, które 
należałoby wykonać, by droga spełniała parametry i nie była naprawiana na 
tydzień czy dwa wymusza, by stworzyć przy Urzędzie Miejskim 
przedsiębiorstwo, które się tym zajmie.  To powinien być sprzęt, ludzie którzy się 
na tym znają i to zupełnie inaczej powinno funkcjonować. Przymierzamy się do 
tego, by w przyszłym roku przy PGK stworzyć Przedsiębiorstwo Drogowe, które 
doposażymy i które samo się doposaży z aktywów Spółki.  Takie mamy plany i 
mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Jesteśmy na etapie zamówienia 
maszyny do podwójnego skrapiania. PGK dysponuje parkiem maszyn, które 
pozwalają wejść w zakres takich robót.  Zakres tych prac jest ogromny. Dróg, 
które wymagają remontów, które powinny spełniać parametry i wymagania 
mieszkańców są setki kilometrów. Samych dróg gruntowych, nie ulic, przy 
których mieszkają tysiące osób jest w mieście kilkadziesiąt kilometrów. Mówimy 
o mieście, ale mamy też na uwadze drogi wiejskie. Te potrzeby są ogromne.  
Barbara Wacławiak – radna – Firma, której zleciliście utrzymanie i naprawy 
urządzeń placów zabaw nie wywiązuje się z umowy. Traktuje nas lekceważąco. 
Dla mnie to też wyrzucenie pieniędzy w błoto.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Rezerwa ogółem to 400 tys. zł, z tego 350 
tys. zł jest na zarządzanie kryzysowe i tego ruszyć nie możemy na oświatę. Z 
rezerwy na oświatę zostało ok. 20 tys. zł.  
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Jadwiga Figura – radna – Z tego co wiem, pracowników interwencyjnych 
refunduje Powiatowy Urząd Pracy.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Zawieramy takie umowy z refundacją. W 
styczniu było to 7 osób, w lutym 7 osób, w marcu 7 osób, IV – 15, V – 19, VI – 
21, VII – 21, VIII – 21, IX – 19. Tyle osób jest zatrudnionych na podstawie 
umowy o refundację z PUP. 
Alicja Szczepaniak – radna – A ile jest osób bez refundacji kosztów? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Różnie.  
Andrzej Pacan – radny -  Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok, załącznik nr 
5 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  246 tys. 728 zł po zmianie. 
Czego one dotyczą? Jest podana tylko kwota, a nie jest doprecyzowane czego to 
dotyczy.   
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Cały plan zadań inwestycyjnych musiałabym 
wydrukować, aby odpowiedzieć jakie zadania wchodzą na tę kwotę. To 
otrzymujecie Państwo jak jest uchwalany budżet i jest to dokładnie rozpisane, a 
kolejne zmiany są wprowadzane tylko tam gdzie zaistniała zmiana.  
Krzysztof Grabski – radny – W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej 
Burmistrza mam, a w wydatkach nie mam pewnej pozycji: „wykonanie rowu 
odwadniającego drogę we wsi Libiszów Kolonia dł. 507 m w ramach przebudowy 
drogi oraz remontów zjazdów” kwota 105 tys. 667 zł – gdzie to jest zapisane? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – W wykazie przedsięwzięć, ale w tekście 
jednolitym. To było wprowadzane na ostatniej sesji, albo na sesji we wrześniu. W 
kolejnych zmianach Pan tego nie znajdzie.  
Krzysztof Grabski – radny – Skąd taka duża kwota za taki odcinek? Wychodzi 
mi 208 zł za metr rowu.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – To pytanie nie do mnie. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
Zakres prac jest szeroki: rozebranie istniejącego cieku betonowego, wykonanie 
pobocza szer. 75 cm z kruszywa, wykonanie rowu dł. 507 m, wykonanie zjazdów 
do posesji i pól z rur o śr. 300 i 400, przepusty ze ściankami czołowymi, zjazdy 
do posesji z asfaltu szt. 14, do pól z kruszywa szt. 5. Kosztorys inwestorski to 164 
tys. zł, po przetargu 105 tys. zł. Termin wykonania 15 grudnia. To drugi przetarg, 
pierwszy przetarg to była kwota wartości kosztorysu inwestorskiego.  
Barbara Wacławiak – radna – Gdyby to było dokładnie rozpisane to nie byłoby 
pytań.  
Krzysztof Grabski – radny – Uważam, że to bardzo drogo. Można wykonać 
taniej.  
 
Przewodniczący poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały, Komisja Komunalna przyjęła do wiadomości.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  
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Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę 
nr XXXVII/412/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 
2017. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

 
m) nadania nazwy rondu przy zbiegu ulic: Partyzantów i 

Edmunda Biernackiego, 
 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu przy zbiegu ulic: Partyzantów i 
Edmunda Biernackiego. 
 
Przewodniczący poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął  i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr 
XXXVII/413/2017 w sprawie: nadania nazwy rondu przy zbiegu ulic: 
Partyzantów i Edmunda Biernackiego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
 

n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej 
położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie,  

 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie 
ulicy Przemysłowej w Opocznie. 
 
Przewodniczący poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i  poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr 
XXXVII/414/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej 
położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
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o) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 
Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną 
miasta od strony południowo-wschodniej, 

 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego 
między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą 
administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej. 
 
Przewodniczący poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr 
XXXVII/415/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką 
Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-
wschodniej. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
 

p) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,  
 
Jarosław Jurowski – radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - 
przedstawił projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza. 
 
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 
XXXVII/416/2017 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
 

q) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury, 

 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Oświaty, Kultury. 
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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 – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę nr 
XXXVII/417/2017 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

 
r) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, 

Młodzieży i Kultury Fizycznej.  
 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i 
Kultury Fizycznej.  
 
Przewodniczący poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął  i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
nr XXXVII/418/2017 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej. 
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

 
Ad. pkt. 11. 

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Robert Grzesiński – radny – Ostatnia zagospodarowana alejka na cmentarzu 
przy ul. Granicznej nie ma wyłożonej kostki. Poza tym furtki wjazdowe mają 
barierki na dole – to uniemożliwia osobom na wózkach wjazd na cmentarz.  
Jadwiga Figura – radna – Kilkakrotnie prosiłam o wyłożenie kostki, może 
nawet udałoby się to wykonać swoimi pracownikami.  
Umorzenie podatku od nieruchomości za I – VIII dla MDK – czy sytuacja jest 
taka trudna? 
Są na sesji osoby prowadzące działalność handlową przy ul. Biernackiego. Przez 
prowadzony remont ul. Biernackiego mają utrudniony dojazd do swoich 
pawilonów handlowych. Proszę o udzielenie im głosu.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Proszę, by Państwu przybyłym na sesji 
udzielić pierwszeństwa wypowiedzi.  
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Pan Stanisław Stępień – mieszkaniec – Byłem u Pana Burmistrza w tej sprawie 
oraz pisałem pisma do Burmistrza i Przewodniczącego /korespondencja stanowi 
załącznik nr 30 do protokołu/. Otrzymywałem odpowiedzi, ale nie były one 
satysfakcjonujące. Prosiłem Przewodniczącego, aby przekazał moje pismo 
radnym, a szczególnie członkom Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa, ale nie wiem czy to uczynił. Prosimy o 
pomoc. Pan Burmistrz ją obiecał, ale na tym koniec. W planie miejscowym teren, 
gdzie mamy pawilony handlowe jest ujęty jako usługowy i powinniśmy mieć 
zapewniony dojazd. Tam prowadzi działalność 17 osób, a z tego tylko 5 ma 
dojazd od strony zachodniej. Południe i wschód są odcięte od świata.  Może 
wystarczyłoby zrobić przepustki dla prowadzących działalność, umożliwiające 
dojazd, nie dla ogółu.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Półtora roku temu miałem delegację w 
liczbie kilkudziesięciu osób – właścicieli „budek” i została im przedstawiona 
koncepcja zagospodarowania terenu i wybudowania pawilonów mieszkalno-
handlowych. Padło pytanie, czy jestem w stanie wybudować im drogę 
wewnętrzną, która obsługiwałaby ich pawilony jeśli chodzi o zaopatrzenie. Ja się 
na to zgodziłem. Powiedziałem, że tak, jeśli Państwo będziecie budować, Gmina 
wykona tę inwestycję.  Nie wiem, czy Państwo byliście w tej grupie, czy nie. 
Podjąłem decyzję i ją podtrzymuję. Proszę o szczegóły Pana Naczelnika 
Snopczyńskiego.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Jest 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który mówi o dojeździe do 
pawilonów handlowych łącznikiem między ul. Biernackiego a Skłodowskiej, 
nowy wbudowanym łącznikiem z miejscami parkingowymi  dla potrzeb m.in. 
szpitala. Tam zostały wykonane dwa zjazdy przez Gminę i one mają obsługiwać 
ten teren pawilonów handlowych. Miejscowy plan mówi również o tym, że jest 
możliwy zjazd z ul. Skłodowskiej poprzez ciąg pieszo-jezdny w śladzie obecnego  
chodnika, który przebudowujemy. Tym zjazdem z łącznika mogą być 
obsługiwane pawilony położone najbliżej tego łącznika, właściciele są prywatni i 
Państwo żeby dojechać do swoich pawilonów które są zlokalizowane od strony 
ZSS Nr 1 muszą uzyskać zgodę tych właścicieli lub Gmina musiałaby wykonać 
drogę wewnętrzną poprzez specustawę, czyli pozyskać grunty i wybudować 
drogę wewnętrzną. To jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, że 
budujemy drogę, zjazd z ul. Skłodowskiej i dojazd do Państwa pawilonów. Na 
dziś to co realizujemy to wymiana płyt chodnikowych na kostkę w śladzie 
istniejącym. Pan Burmistrz udostępnia działkę równoległą do tej drogi, która jest 
działką gminną poprzez istniejący zjazd z ul. Skłodowskiej, przejazd przez ten 
chodnik który obecnie realizujemy, wjazd na naszą działkę i dojazd do działek 
Państwa. To jest ostatnia propozycja Burmistrza, która została Państwu złożona, 
z której Państwo nie są zadowoleni. Na dziś chcielibyśmy tę działkę poprzez 
umowę dzierżawy Państwu przekazać w celu umożliwienia dojazdu do tych 3 
pawilonów zlokalizowanych od strony ZSS Nr 1.  To jedyna rozsądna propozycja.    
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Kwestia tylko wykonania tej drogi. Albo Państwo będą jeździć po trawie, albo 
Państwo tę drogę sobie urządzą np. nasypią kruszywa, wysypią żwirem.  To jest 
już do dyspozycja Państwa.  
Mieszkaniec – Nie byłoby problemu, gdybyście nie zmienili planu 
zagospodarowania przestrzennego i wszystkich wcześniejszych dokumentów, bo 
tam było, że ten chodnik który został niedawno wybudowany od strony ul. 
Biernackiego miał być przeznaczenia pieszo-jezdnego. W wydzierżawienie 
działki na dwa lata i żebyśmy sami sobie ją urządzili nie widzę najmniejszego 
sensu. Wystarczyłoby udostępnić 3-4 podmiotom wizytówki uprawniające do 
wjazdu oczywiście przy ograniczeniu prędkości. Nie wierzę, że po tych 
chodnikach, które budujecie będą chodziły tłumy, a on ma 7 metrów. Ten chodnik 
z szarej kostki można byłoby udostępnić jako pieszo-jezdny. My nie widzimy 
problemu, to Państwo go stwarzacie.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jest Pan w błędzie. Chcemy Państwu 
pomagać i robimy to. Podnosimy atrakcyjność tego terenu w tak znaczny sposób, 
że wartość pawilonów wzrośnie po remoncie ul. Biernackiego wielokrotnie. 
Idziemy Państwu mocno na rękę inwestując ogromne miliony w tamten teren. 
Państwo powinniście mieć tego świadomość. Nic nie utrudniamy, tylko staramy 
się pomóc. Oczywiście obowiązuje tam miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego i należy budować według jego wskazań. Ja rozmawiałem z grupą 
20-30 osobową i zawarliśmy porozumienie słowne, a kogo Państwo 
reprezentujecie, rozumiem że reprezentujecie grupę od strony ZSS Nr 1? Czy 
Państwo prowadzicie ze sobą dialog, czy macie wspólne koncepcje dotyczące 
zabudowy tego terenu? Chciałbym, byście się porozumieli razem i wybudowali 
obiekty, które będą spełniały warunki dzisiejszej zabudowy. Nie wiem, kto jest 
przedstawicielem Państwa grupy i z kim mam rozmawiać. Nie wiem, czy Państwo 
działacie w porozumieniu z tamtą grupą, czy macie zupełnie inną wizję i inne 
wymagania. My się określiliśmy. Droga wewnętrzna dojazdowa o dł. bodajże 150 
metrów z kostki. Jesteśmy dogadani. Być może Państwo nie macie informacji, że 
da się dojechać do Waszych pawilonów. A jeśli nie, to rozmawiajmy, a wtedy 
należy przyjąć taką wersję wydarzeń, że w miejscowym planie wytyczymy 
specustawą drogę, która łączyłaby zjazd od łącznika do ciągu pieszego przy 
Skłodowskiej. Być może będzie taka konieczność. Ja rozumiem, że prowadząc 
działalność gospodarczą nie możecie być odcięci od komunikacji. Skoro był 
procedowany miejscowy plan to zakłada on również skomunikowanie terenu. 
Proszę Pana Naczelnika Lasotę o wypowiedź.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Plan był wykładany do 
publicznego wglądu 2 albo 3 razy. Dwukrotnie dodatkowe wyłożenia były z 
powodu  uznawania uwag wnoszonych przez współwłaścicieli. Problem wynika 
chyba z tego, że Państwo chcą utrzymać status qwo na tym terenie, z 
zapewnieniem obsługi komunikacyjnej, natomiast plan miejscowy przewiduje 
zabudowę terenów, które są objęte współwłasnościami. Bez porozumienia 
współwłaścicieli docelowo się tego nie da załatwić, a Państwo patrzą zawsze 
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poprzez pryzmat pojedynczych interesów, żebym ja miał dojazd. A przecież my 
mówimy tu o terenach prywatnych. Gdyby w grę wchodziła specustawa to trzeba 
byłoby wydzielić drogę o parametrach pasa drogowego min. 10 metrów. Państwo 
się na to zgodzą? Każdy ze współwłaścicieli musi w tym uczestniczyć, zarówno 
w drodze jak i miejscach parkingowych itd. Wy wspólnie musielibyście podjąć 
tego rodzaju decyzję.   
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Gmina jest po to, by rozwiązywać 
problemy mieszkańców. To jest dla mnie problem nowy. W momencie, kiedy my 
budujemy ulicę Biernackiego, Wy jesteście odcięci od niej, tu jest problem. Nie 
ma zjazdu z ul. Biernackiego do Waszych punktów. Nie ma i niemożliwe jest to 
ze względu na to, że plan który realizujemy jest z 2010r. i absolutnie żadna zmiana 
nie wchodzi w grę. Możemy iść Państwu na rękę i wypracować wspólne 
stanowisko. Może nie musiałaby być to droga o takich parametrach, jak mówi 
Naczelnik i wtedy Gmina wypłacając duże odszkodowania mogłaby podjąć takie 
działania. Ale musicie mieć Państwo świadomość, że wchodzimy również w 
Wasze działki.  
Robert Grzesiński – radny – Mieszkańcy bloków szpitalnych przy ul. 
Skłodowskiej proszą, aby uzupełnić gruzem zniszczoną tam drogę wewnętrzną.  
Jadwiga Figura – radna – Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Pan Burmistrz jest 
otwarty i deklaruje pomoc. My nie jesteśmy na dziś w temacie. Uważam, że  
znajdziecie wspólne rozwiązanie.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
Radny pyta o drogę wewnętrzną przy blokach szpitalnych z wjazdem od strony 
ul. Partyzantów. W tej sprawie byli przedstawiciele w Urzędzie. My ten temat 
rozpatrywaliśmy, ale właścicielem terenu jest Starosta. Prosiliśmy, by rozmawiali 
ze Starostwem. Burmistrz nie będąc właścicielem terenu nie może tam 
inwestować.  
Andrzej Kacprzak – radny – Wrócę jeszcze do tematu pawilonów przy ul. 
Biernackiego. Jest ciąg jezdno-pieszy wzdłuż ogrodzenia ZSS Nr 1 i z tego ciągu 
może być zjazd do tych pawilonów. Był kiedyś znak „droga wewnętrzna” dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą. Czy plan z 2010r. zniósł całkowicie 
tę możliwość, czy nie? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
Wjazd o którym Pan mówi był wjazdem nieformalnym. Był obniżony krawężnik, 
wysypaliśmy ślad kruszywem i postawiliśmy tabliczkę „droga wewnętrzna”. To 
było oczywiście na prośbę Państwa. Z chwilą kiedy został wykonany projekt 
zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego tego wjazdu od ul. 
Biernackiego nie było. Teraz Państwo chcieliby przywrócić stan, który był przed 
stanem projektowym, czyli przez ten ciąg pasażu pieszego, który jest 
zlokalizowany bliżej ich pawilonów, żeby mogli dojeżdżać. Przez obniżenie 
krawężnika, wjazd poprzez kostkę i dojazd do  pawilonów. To, co proponuje 
Burmistrz, to drogę równoległą poprzez działkę, która jest własnością Gminy do 
tego pasażu od strony ZSS Nr 1, czyli przez urządzony zjazd z ul. Skłodowskiej, 
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przejazd poprzez ciąg pieszy, który obecnie wymieniamy z płyt drogowych na 
kostkę, wjazd na naszą działkę i dojazd tą działką bezpośrednio do Państwa 
pawilonów zlokalizowanych od strony ul. Biernackiego. To najrozsądniejsze 
wyjście. Innych możliwości nie ma, byście Państwo mogli jeździć tą nieformalną 
drogą od strony ul. Biernackiego, czyli tym pasażem pieszym, choćby ze 
względów bezpieczeństwa. Poza tym nie wiem, czy konstrukcja tego pasażu  pod 
kostką wytrzyma, czy się nie zapadnie. Wymagałoby też to oczywiście zmiany 
projektu poprzez obniżenie krawężnika i jednocześnie oznaczenie tego dojazdu 
jako droga wewnętrzna.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Są dwie propozycje: dojeżdżacie 
wzdłuż chodnika od Skłodowskiej do ul. Biernackiego przy ZSS Nr 1 - doraźnie, 
a w przyszłości jeśli będziemy wprowadzać zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego to konieczna jest droga wewnętrzna za 
Waszymi pawilonami, ale to trudniejsze zadanie i wydłużone w czasie.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Jeśli chodzi o drugie 
rozwiązanie to bez zmiany miejscowego planu i bez stosowania specustawy, ale 
za zgodą wszystkich współwłaścicieli, którzy zgodzą się udostępnić Gminie grunt 
można wykonać drogę wewnętrzną o określonym przebiegu.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – To prawie niemożliwe, ze względu na 
wartość gruntu w tym rejonie. Oczywiście musimy podjąć konsultacje i rozmowy, 
bo tam nie ma wytyczonych dróg wewnętrznych, a jest 45 właścicieli i trzeba to 
uporządkować. My jako urzędnicy mamy narzędzia, by kształtować teren i Wam 
pomagać.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Jeśli w planie 
miejscowym wyznaczymy drogę wewnętrzną to i tak ta droga pozostanie 
własnością właścicieli obecnych gruntów i bez ich zgody nadal nie da się nic 
zrobić.   Tak więc sama zmiana w planie nie jest rozwiązaniem. 
Pan Stanisław Stępień – mieszkaniec – Rozumiemy, że jest zakaz wjazdu od 
strony ul. Biernackiego. Podchodzi z mapą do Burmistrza.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Szanując czas obecnych na sesji 
proponuję spotkanie ze służbami Urzędu. 
Jarosław Jurowski – radny - Kiedy za budkami będzie porządek? Wszyscy 
mamy oczekiwania, ale dajmy też coś od siebie.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jesteśmy w trakcie kształtowania 
koncepcji i opracowywania planów co do tzw. Strefy Ceramiki. Wystarczy 
niewielkim nadkładem postawić małą architekturę i jesteście jednym z 
ładniejszych miejsc i Wasze interesy idą w górę. Tam będzie ścisłe centrum. 
Pracujemy nad tym.  
Barbara Wacławiak – radna – Rozumiem, że Pan Burmistrz deklaruje, że 
spotka się z Państwem w Urzędzie Miejskim i rozwiążecie problem bez naszego 
udziału?  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Tak.  
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Barbara Wacławiak – radna – Pan Burmistrz powiedział, że Przystanek 
Opoczno-Południe to „okno na świat”. Zgadzam się, ale bardzo proszę podjąć 
działania w kwestii rozkładu, bo pozostanie nam niewiele. Proszę dopilnować 
godzin przyjazdu i  odjazdu, dostosować je do godzin pracy.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Byłem u Prezesa PKP dwa razy i u 
Burmistrza Włoszczowej. Poseł również działa w tej kwestii. Uważam, że z 
Łodzią również powinniśmy być skomunikowani.  
Barbara Wacławiak – radna – Moje pytanie dotyczy przekazania budynku przy 
ul. Sobieskiego 10. Proszę Panią Burmistrz o przytoczenie przepisów prawnych 
w tej materii.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Umowa użyczenia została podpisana na 
podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i charakteryzuje się tym, że 
nie podlega głosowaniu przez Radę Miejską. Podpisana została pod koniec 
czerwca i można się z nią zapoznać u Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa                     
i Gospodarki Gruntami. Budynek o którym mowa znajdujący się przy ul. 
Sobieskiego 10, został przekazany Fundacji „Interregion” i jest wyłączony z 
użytkowania. Fundacja zobowiązała się, że przeprowadzi prace remontowe, które 
przywrócą budynek do stanu użytkowania w okresie 2 lat. Wszystkie warunki 
zostały zawarte w umowie, którą można rozwiązać za podaniem konkretnych 
przyczyn. Zapisy umowy nie zwalniają gminy jako właściciela do ponoszenia 
nakładów na ten budynek. W umowie zapisane jest, że użyczający zna stan 
techniczny i że budynek jest wyłączony z użytku. Dlaczego umowa użyczenia na 
15 lat? Ponieważ Fundacja stara się o środki od Wojewody, które będą mogli 
przeznaczyć na remont. Ten okres zabezpiecza Fundację przed tym, że jeżeli 
poniosą koszty remontu nie zostaną po miesiącu pozbawieni prawa do jego 
użytkowania. 
Barbara Wacławiak – radna – Mam decyzję Nr 152/ 2013 z okresu kiedy była 
Pani Prezesem ZGM i nakazuje Pani gminie Opoczno opróżnienie i wyłączenie 
w całości z użytkowania budynku znajdującego się w nieodpowiednim stanie 
technicznym przy ul. Sobieskiego do dnia 31.12.2014r. Czy oprócz zaleceń 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, które miały być wykonane w przeciągu 
jednego roku były w tym budynku wykonane jakiekolwiek inne remonty? 
 Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Zgodnie z tą decyzją wszystkie ówczesne 
zalecenia zostały wykonane bez zbędnej zwłoki. Fundacja Interregion miała 
udostępnione wszystkie dokumenty. Umowa została podpisana z pełną 
świadomością.  
Barbara Wacławiak – radna – Nie boi się Pani, że oddając ten budynek naraża 
Pani gminę na koszty, którym możemy nie podołać? Nie chce znaleźć w 
przyszłości zapisu w budżecie o przeznaczeniu  pieniędzy na remont budynku, 
który nadaje się do rozbiórki. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Kierując się stanem ekonomicznym 
gminy oddaliśmy budynek Fundacji. Co prawda budynek ten jest uwzględniony 
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w procesie rewitalizacji, ale mogą być z tym problemy. Fundacja ma większe 
możliwości w pozyskaniu funduszy na remont.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Mieszkańcy Bukowca Opoczyńskiego w 
zeszłym roku opracowali projekt techniczny dla drogi Bukowiec „Górki”. 
Niedawno zostały tam wysypane dwie wywrotki kruszywa, ale po opadach 
deszczu nie ma już po nich śladu. Jest to droga, którą należy zrobić raz, a dobrze. 
Proszę, aby znalazła się ona w planie inwestycyjnym  do wykonania na 2018 rok. 
Ludzie, którzy tam mieszkają potrzebują dojazdu do pracy. Słyszałam także, że 
na targowisku miejskim w Opocznie nie będzie możliwości handlu prosiętami. 
Podobno Urząd Miejski nie wyraził zgody. Czy to prawda? Podobno kolej 
wchodzi w rozmowy z samorządami odnośnie dworców kolejowych. Proszę się 
tym zainteresować. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Polityka PKP się zmieniła. Teraz chcą 
dworce remontować. Gmina chciała przejąć dworzec, ale otrzymaliśmy odmowną 
odpowiedź. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Wystąpiliśmy do weterynarii 
o wprowadzenie tymczasowego zakazu sprzedaży prosiąt ze względu, iż nie 
posiadamy odpowiedniej infrastruktury min. odpowiednich pomieszczeń. Jeżeli 
wykonamy zalecenia zakaz zostanie cofnięty. 
Robert Grzesiński – radny – Bukowiec jest popularnym terenem pod 
budownictwo mieszkaniowe, dlatego przychylam się do prośby radnej 
Dorocińskiej. 
Alicja Szczepaniak – radna – Podobno gmina Żarnów otrzymała 1 mln zł na 
targowisko. Czy Opoczno starało się o środki na ten cel? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Interesowaliśmy się tym, ale na razie 
procedujemy remont bazarku, na którym przewidziana jest sprzedaż płodów 
rolnych. Jeżeli chcielibyśmy zapewnić infrastrukturę na targowisku 
musielibyśmy wykonać remont na całym placu targowym, a na razie nie stać nas 
na to. 
Beata Wiktorowicz – radna – Jaki jest stan inwestycji na ulicy Granicznej?  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – Termin ukończenia ulicy 
Granicznej przewidziany był na 31 października. Na dzień dzisiejszy wiemy, że 
nie zostanie dotrzymany. Na dziś warunki gruntowo – wodne, które są na odcinku 
ul. Jana Pawła II są bardzo złe. Nie można wjechać tam żadnym sprzętem. 
Opóźnienie jest ogromne, ale jakie argumenty będzie przedstawiał wykonawca to 
się okaże.  
Jadwiga Figura – radna – Chciałabym się dowiedzieć, kiedy zakończą się 
remonty wszystkich ulic w Opocznie i co dalej z bazarkiem? Na jakim etapie jest 
ta inwestycja? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Projekt bazarku jest ukończony. 
Zaczynamy od pawilonów za Rossmanem i wzdłuż ul. Piotrkowskiej. Prace 
ziemne, kanalizacja, doprowadzenie mediów – po stronie gminy. Pawilony – po 
stronie kupców. Na razie pozostajemy przy starej instalacji elektrycznej. 
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Andrzej Pacan – radny – Dużo rozmawialiśmy na temat budownictwa 
mieszkaniowego. Czy na nowych terenach inwestycyjnych jest wydzielony, lub 
czy możemy wydzielić fragment pod budownictwo mieszkalne? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna -  Myślę, że istnieje możliwość 
wydzielenia działek pod budownictwo mieszkalne, ale czy sprzedamy ten teren w 
całym areale, czy zostanie podzielony  na mniejsze działki, tego nie wiemy. Jeżeli 
chodzi o strefę przemysłową to mamy obecnie najlepsze tereny w województwie. 
Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Jak wygląda na 
dzień dzisiejszy sprawa kontroli odlewni i na kiedy przewidziany jest termin 
przeniesienia  odlewni do nowego budynku? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Konkretnych informacji od 
przedsiębiorcy nie mamy. Próbki pobrane z gleby nie wykazały przekroczeń. 
Zobowiązaliśmy się skierować kolejne pismo do Starostwa z prośbą o 
wyjaśnienie sytuacji, ale z nieoficjalnych źródeł wiemy, że najprawdopodobniej 
odlewnia nie zostanie przeniesiona. Zakład, który zbudowany jest na obrzeżach 
miasta ma służyć rozszerzeniu działalności Grupy WIS. 
Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna – Przychodzę do Państwa w imieniu 
społeczności Miasta Opoczna, którzy widzą problem w jakości powietrza                    
i chciałbym zadać kilka pytań. Jakie zostały poczynione kroki w kierunku 
monitorowania zanieczyszczenia w Opocznie oraz informowania o stanie 
zanieczyszczenia mieszkańców?  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Odniosę się do działań, na których się 
skupiliśmy, a mianowicie na krokach skierowanych w celu redukcji 
zanieczyszczenia powietrza. To nie znaczy, że nie pochyliliśmy się nad systemem 
informowania, nad automatyczną stacją pomiaru, która mogłaby przekazywać 
informację 24 godziny na dobę. Chcieliśmy pozyskać taki sprzęt z 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ale otrzymaliśmy 
odpowiedź, że jesteśmy za małym miastem, aby WIOŚ nam go sfinansował. 
Jeżeli chcemy automatyczną stację pomiaru to musimy ją zakupić sami, a koszt 
to ponad 200 tys. zł. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców zasobów 
komunalnych stwierdziliśmy, że te środki lepiej będzie przeznaczyć na wymianę 
piecy w zasobie komunalnym, czyli np. na ul. Janasa, Pl. Kościuszki, ul. 
Staromiejskiej. Są to wyłącznie środki gminy i nie ma możliwości pozyskania 
dotacji. Wydawanie 200 tys. zł. na automatyczną stację monitorującą to 
niepotrzebny wydatek, który mija się z celem. Możemy przeznaczyć te pieniądze 
na wymianę źródeł ciepła. To jest dla nas priorytet. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Pana zaangażowanie jest godne 
podziwu. Proponuję, aby zajął się Pan tematem dogłębnie i wyszukiwał 
największych trucicieli naszego miasta. 
Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna – Uważa Pani, że 200 tys. zł to dużo, 
ale dla ludzi starszych oraz rodziców z dziećmi, którzy spacerują i oddychają 
powietrzem opoczyńskim to ważna informacja. Jeżeli chodzi o propozycje Pana 
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Burmistrza to z całym szacunkiem, ale dziękuję. Dwa lata temu zgłosiliśmy się 
do Państwa z propozycją, ale nie przyjęliście jej. 
Beata Wiktorowicz – radna – Walka z zanieczyszczeniem powietrza w 
Opocznie jest jak walka z wiatrakami. Nasze miasto położone jest w niecce i z 
każdej strony zanieczyszczenia zwiewane są do nas. Nasza sytuacja jest podobna 
Krakowa. 
Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna – Zdaję sobie sprawę z tego, ale moim 
zdaniem ostrzeganie mieszkańców jest bardzo ważne. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna –  Moim zdaniem chce Pan wypromować 
się na scenie politycznej. Wprowadza Pan dezinformację wśród społeczeństwa. 
Proszę o zakończenie dyskusji. 
Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna – Spotkałem się już z takim 
stwierdzeniem. Proszę powiedzieć na jakiej podstawie tak Pan sądzi? Nigdy za 
swoją działalność nie pobierałem żadnego wynagrodzenia. To co robię jest dla 
mieszkańców, a nie dla robienia polityki, czy szykanowania Pana. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Od poniedziałku spotykamy się na 
różnych komisjach i rozmawiamy o działaniach podjętych na temat poprawy 
jakości powietrza. Dzisiaj już po raz kolejny rozmawiamy na ten temat, a Pan cały 
czas sądzi, że nic nie robimy. Robimy wszystko, co możliwe jest do zrobienia. 
Nie ma monitoringu – racja, ale wynika to z wysokich kosztów. Proszę, aby 
udzielał Pan rzetelnych informacji mieszkańcom naszego miasta. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Nie może Pan 
zarzucić, że nic nie robimy. Temat zanieczyszczenia to ważna sprawa, ale tak jak 
Pani radna mówiła ogranicza nas również położenie. 
Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna – Głównie chodzi mi o to, że Państwo 
nie informujecie społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza. Chciałbym 
dopytać również o ul. Graniczną. Zaskoczyła mnie informacja, że ulica nie 
zostanie ukończona przed 1 listopada. Kiedy zatem można spodziewać się 
ukończenia inwestycji? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Mówiliśmy już o tym wcześniej. 
Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna – Do kogo kierowana jest oferta 
nowego bloku na ul. Przemysłowej? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Zasady przyznawania lokali komunalnych 
określa uchwała Rady Miejskiej. Określa ona jakie osoby mogą się ubiegać o 
mieszkanie komunalne. 240 rodzin, które oczekują na mieszkanie są to zwyczajne 
rodziny, nie wykluczone społecznie. Dotyczy to zarówno młodych rodzin, jak i 
osób samotnie wychowujących dzieci oraz innych, którzy muszą spełniać 
określone warunki zawarte w uchwale. 
Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna – Czy radny nie ma obowiązku, aby 
być na sesji od początku do końca? Czy zastanawialiście się Państwo nad 
audiowizualnym przekazem sesji? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Po remoncie sali USC w Urzędzie 
Miejskim wszystkie posiedzenia Komisji oraz sesji Rady Miejskiej będą 
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rejestrowane oraz udostępniane online. Jeżeli ma Pan jakieś pytania prosimy 
kierować je pisemnie przez Biuro Podawcze w Urzędzie lub za pomocą platformy 
epuap.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Czasami zdarza się 
tak, że radni opuszczają posiedzenie przed jego końcem, ale jest to sporadycznie 
i zawsze za moją zgodą. 
Jakub Biernacki – Mieszkaniec Opoczna – Dziękuję za poświęcony mi czas. 
Przykro mi, że zostałem odebrany jako osoba robiąca politykę. Zapewniam 
Państwa, że działam w imieniu społeczeństwa obywatelskiego.  
 
Ad. pkt. 12. 

Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz 

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

 
 
 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 15.00 
 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 10.11.2017r. 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Opocznie 
 

Wiesław Wołkiewicz 
 
Sekretarz obrad: 
Grzegorz Wołąkiewicz 
 
 
Protokołowały: 
 
Bogumiła Kędziora 
 
Alicja Firmowska 
 


