Protokół Nr III/18
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie
w dniu 21 grudnia 2018r.
Ad. pkt. 1
Otwarcie obrad.
Trzecią sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 21 grudnia 2018r.
otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba wypowiadając formułę:
„Otwieram trzecią sesję Rady Miejskiej w Opocznie”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała zebranych, iż w związku
ze zmianami podjętymi przez Sejm odnośnie zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych, Sesje Rady Miejskiej w Opocznie są transmitowane na żywo w
Internecie. Transmisja obrad Rady Miejskiej odbywa się za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że listę podpisało 20 radnych,
wobec czego obrady są prawomocne.
Ad. pkt. 2
Wybór sekretarza obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponowała Pana
Tomasza Stańczyka – informatyka Urzędu Miejskiego, który wyraził na to swoją
zgodę.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała Pana
Tomasza Stańczyka na sekretarza obrad III sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
Ad. pkt. 3.
Przedłożenie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że porządek obrad został
doręczony w wersji elektronicznej (program e-sesja).
Porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedłożenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołów Nr XLIX/18 i L/18 z sesji Rady Miejskiej
w Opocznie VII kadencji oraz Protokołów Nr I i II z sesji Rady Miejskiej
w Opocznie VIII kadencji.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody
na zbycie w trybie bezprzetargowym,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 –
2034,
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,
d) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na
terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich
pobierania,
e) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Opoczno na 2019 rok” oraz „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”,
f) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Partyzantów
w Opocznie,
g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci
zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
h) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób lub rodzin objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
i) uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie
dożywiania na lata 2019 – 2023,
j) zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,
Handlu i Usług,
k) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa,
l) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty
i Kultury,
m) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży
i Kultury Fizycznej,
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n) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu,
o) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
p) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji,
q) zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019,
r) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,
Handlu i Usług na rok 2019,
s) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa na rok 2019,
t) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty
i Kultury na rok 2019,
u) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury
Fizycznej na rok 2019,
v) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu na rok 2019,
w) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019,
x) zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2019.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są propozycje do zmiany
porządku posiedzenia.
Robert Grzesiński - radny – stwierdził, iż referowanie uchwał przez
Naczelników jest zbędne, gdyż radni uczestniczyli w posiedzeniach Komisji i
otrzymali informacje. Poprosił o przejście do samej dyskusji.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – stwierdził, iż wniosek radnego po części
jest zasadny, należy jednak wziąć pod uwagę to, że obrady sesji są transmitowane
i mieszkańcy mogą nie znać spraw o których jest mowa. Zaproponował, aby
pozostać przy poprzednio obowiązującym rozwiązaniu.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zaproponowała, aby wniosek
został złożony przez radnego w formie interpelacji.
Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach w związku z przekazaniem
przez Harcerzy Hufca Opoczno Betlejemskiego Światełka Pokoju.
Po przerwie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że wpłynęło
postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Beaty Wiktorowicz wskutek pisemnego
zrzeczenia się mandatu.
Tadeusz Brola – radny – poinformował o zawiązaniu się Klubu Radnych
„Opocznianie”. Na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej złożył regulamin klubu.
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Tomasz Kopera – radny – poinformował o zawiązaniu się Klubu Radnych
„Prawa i Sprawiedliwości – Opoczno”. Na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej
złożył regulamin klubu.
Ad. pkt. 4
Przyjęcie Protokołów Nr XLIX/18 i L/18 z sesji Rady Miejskiej
w Opocznie VII kadencji oraz Protokołów Nr I i II z sesji Rady Miejskiej
w Opocznie VIII kadencji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, iż protokoły były wyłożone do
wglądu 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 XLIX sesji VII
kadencji Rady Miejskiej w Opocznie.
Wobec braku uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, kto z radnych jest
za przyjęciem protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Opocznie VII
kadencji z dnia 5 października w wersji przedłożonej.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z obrad XLIX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
5 października 2018r.
Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad L sesji VII
kadencji Rady Miejskiej w Opocznie.
Wobec braku uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, kto z radnych jest
za przyjęciem protokołu z obrad L sesji Rady Miejskiej w Opocznie VII kadencji
z dnia 6 listopada w wersji przedłożonej.
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z obrad L sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 listopada 2018r.
Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad I sesji VIII
kadencji Rady Miejskiej w Opocznie.
Wobec braku uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, kto z radnych jest
za przyjęciem protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji
z dnia 20 listopada w wersji przedłożonej.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z obrad I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 listopada
2018r.
Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad II sesji VIII
kadencji Rady Miejskiej w Opocznie.
Wobec braku uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, kto z radnych jest
za przyjęciem protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji
z dnia 30 listopada w wersji przedłożonej.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z obrad II sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada
2018r.
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Ad. pkt. 5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odczytał sprawozdanie za okres od 20
listopada 2018r. do dnia 21 grudnia 2018r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję.
Robert Grzesiński – radny – zapytał ,jakimi kryteriami kieruje się Burmistrz,
wydając zgodę na umorzenie podatku?
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że umorzenie podatku
będzie następowało wyłącznie w wyniku zdarzeń losowych jak np. kataklizmy
bądź nieszczęścia.
Andrzej Rożenek – radny – zapytał, za jaką kwotę zostały sprzedane działki na
ul. Wyszyńskiego?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – odpowiedziała, że cena działek uzależniona była od powierzchni i
wynosiła ok. 120 zł za m2. Cena wywoławcza jednej działki to ok. 3100 zł.
Andrzej Rożenek – radny – zapytał, za jaką kwotę zostały nabyte te działki do
zasobu gminy?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – poinformowała, że działki nie zostały nabyte w takiej strukturze, jaka
jest obecnie. Działki zostały scalone i przeznaczone pod garaże.
Tomasz Kopera – radny – zapytał, czy jest możliwość, aby tak jak w poprzedniej
kadencji wymienić z imienia i nazwiska osoby, którym umorzono podatek i czy
taka forma byłaby zgodna z prawem?
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – poprosił o odpowiedź Panią Naczelnik.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych –
poinformowała, że w związku z RODO nie może podać informacji w innej
formie, niż obecna. Zaznaczyła, że na koniec roku zostaną przedstawione
wszystkie umorzenia z 2018 roku powyżej kwoty 500 zł.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – poinformował radnych, że w pierwszym
przypadku poprzedni Burmistrz umorzył odsetki, natomiast kwotę rozłożył na
raty. W drugim przypadku osoba fizyczna wykonała chodnik we własnym
zakresie na terenie należącym do gminy. Zaznaczył, że nie można podać danych
osobowych osób o których jest mowa.
Jadwiga Figura – radna – zapytała na jakim etapie jest przebudowa ulic Leśnej
i ulicy Torowej?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
odpowiedział, że została podpisana umowa z wykonawcą w dniu 4 grudnia.
Roboty są w trakcie realizacji. Kwota zabezpieczona na ten rok to 50 tys. zł.
Termin zakończenia robót to 31 maja 2019r.
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Tomasz Kopera – radny - zapytał, czy była konieczność powoływania nowego
członka Zarządu Spółki PGK?
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – stwierdził, że gdyby nie było takiej
potrzeby to nie doszłoby do tego. Podkreślił, że zostało to uzgodnione z Prezesem
Spółki.
Jakub Biernacki – radny – zapytał o lokal przy Placu Kościuszki, który został
przekazany Miejsko -Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – na jakiej
zasadzie został użyczony i co obecnie tam funkcjonuje? Zapytał również o zasady
funkcjonowania platformy Open Opoczno.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odpowiedziała, że lokal przy
Placu Kościuszki został przekazany MGOPS w celu zorganizowania stołówki. Są
tam wydawane posiłki osobom korzystającym z pomocy Ośrodka Pomocy
Społecznej. W budżecie na 2019 rok są zabezpieczone środki na urządzenie
kuchni na Placu Kościuszki i w momencie kiedy inwestycja zostanie zakończona
będą mogli korzystać z tego miejsca wszyscy mieszkańcy. Na ten moment jest to
jadłodajnia.
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – poinformowała, że budynek na Placu Kościuszki 6 jest własnością
Gminy Opoczno. Został on przekazany przez Burmistrza w formie użyczenia
Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na czas nieoznaczony.
Poinformowała, że umowa użyczenia jest w formie bezpłatnej.
Tomasz Kopera – radny – zapytał Burmistrza jaka jest jego dalsza koncepcja,
jeśli chodzi o grunty w Januszewicach?
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – poprosił, aby zadawać pytania
dotyczące sprawozdania Burmistrza. Na inne będzie czas w punkcie „Zapytania i
wolne wnioski”.
Włodzimierz Wroński – Informatyk w Urzędzie Miejskim – przybliżył
informację w temacie Platformy Open Opoczno. Poinformował, że jest to
samoobsługowy portal, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy. Projekt
składał się z kilku etapów obejmujących m.in. modernizację serwerowni, zakup
systemu do głosowania. Dzięki programowi w Urzędzie Miejskim będzie również
możliwość potwierdzenia profilu zaufanego. Poinformował, że jeżeli jest taka
potrzeba to zostanie przygotowana informacja pisana na ten temat.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją
i przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 6.
Zapytania i interpelacje radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że do Biura Rady
Miejskiej nie wpłynęła żadna interpelacja.
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Sylwester Ziębicki – Mecenas – poinformował, że zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi do ustawy o samorządzie gminnym nowe brzmienie uzyskał
art.24 ust. 3,45,6 i 7, który porządkuje praktykę stosowaną do tej pory. Zgodnie z
w/w artykułem w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje
i zapytania do wójta. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.
Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego
będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. zapytania składa się w
sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o
konkretnym stanie faktycznym. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do
przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt lub
osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
Treść interpelacji oraz zapytań oraz udzielanych odpowiedzi podawana jest do
publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo
przyjęty.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – podkreślił, iż nie jest to próba
ograniczenia głosu radnym. Uważa, że odpowiedź na interpelacje radnych muszą
być udzielanie rzetelnie, a to wymaga czasu i odpowiedniego zagłębienia się w
sprawę.
Tomasz Kopera – radny – dopytał, czy w związku z tym będą udzielane
odpowiedzi na interpelacje i zapytania na sesji, czy tylko i wyłącznie pisemnie?
Sylwester Ziębicki – Mecenas – potwierdził, że tylko na piśmie. Ponadto
interpelacje wraz z odpowiedziami będą publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Andrzej Rożenek – radny – stwierdził, że wystarczyłoby zadać na sesji jedno
krótkie pytanie i radny od ręki otrzymałby odpowiedź. Uważa, że odkładanie
odpowiedzi na późniejszy czas jest bezcelowe ponieważ później nikt o tym już
nie pamięta.
Sylwester Ziębicki – Mecenas – poinformował, że regulacja ta wynika z zapisów
ustawowych i nie jest próbą ograniczenia głosu radnym, czy pozbywania się
problemu.
Jadwiga Figura – radna – poinformowała, że w dniu 6 grudnia odbyła się
Komisja Budżetowa w celu zaopiniowania projektu budżetu na rok 2019. Udział
w głosowaniu wzięła Pani Przewodnicząca, która nie jest członkiem Komisji.
Zapytała, czy jest to zgodne z prawem i czy posiedzenie jest ważne?
Sylwester Ziębicki – Mecenas – uważa, że nie jest to temat adekwatny do
punktu, w którym obraduje rada. Stwierdził, że należy go poruszyć w momencie
uchwalania budżetu. Ponadto podkreślił, że opinia Komisji Budżetowej nie jest
wiążąca.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – przyznał, że podczas
posiedzenia Komisji Budżetowej omyłkowo zagłosowała za pozytywnym
7

zaopiniowaniem budżetu na 2019 rok, ale głos ten nie został uwzględniony i nie
miał absolutnie żadnego wpływu na wynik głosowania
Andrzej Rożenek – radny – zapytał, czy ustawa obligatoryjnie narzuca sposób
rozpatrywania punktu „Zapytania i interpelacje radnych” w sposób przedstawiony
przez Mecenasa, czy być może dopuszcza dyskusję w tym temacie?
Sylwester Ziębicki – Mecenas – odpowiedział, że jest to zapis ustawowy i jest
jednoznaczny. Zapytania i interpelacje składa się na piśmie do Burmistrza za
pośrednictwem Przewodniczącego Rady, który przedkłada je Burmistrzowi.
Ustawowy termin na odpowiedź to 14 dni. Podkreślić należy, że zarówno
interpelacja jak i odpowiedź traktowana jest jako informacja publiczna i podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej - zapytała, czy zarówno
interpelacja jak i odpowiedź mogą zostać odczytane na sesji i w ten sposób trafić
do publicznej wiadomości?
Sylwester Ziębicki – Mecenas – stwierdził, że są one podane do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i nie ma
potrzeby powielania tego podczas sesji.
Robert Grzesiński – radny - zapytał, czy wyklucza to również dyskusję w tym
temacie?
Sylwester Ziębicki – Mecenas – potwierdził, że wyklucza to dyskusję.
Przypomniał również, że w porządku obrad sesji znajduje się punkt „Zapytania i
wolne wnioski”, podczas którego radni mogą zadawać pytania.
Zbigniew Sobczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – zapytał o stan
inwestycji na Osiedlu Trąbki.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
odpowiedział, że inwestycja się rozpoczęła. Obecnie zwożony jest materiał oraz
sprzęt. Planowane zakończenie robót przypada na dzień 31 maja 2019r. Na dzień
dzisiejszy są to prace przygotowawcze związane z budową kanalizacji
deszczowej. Nawierzchnia oraz chodniki będą realizowane w przyszłym roku.
Tomasz Kopera – radny – stwierdził, iż z wypowiedzi Mecenasa wynika, że
radnym zabrania się zadawania pytań Burmistrzowi poza punktem sprawozdanie
z działalności Burmistrza.
Sylwester Ziębicki – Mecenas – zaprzeczył. Po raz kolejny przytoczył treść art.
24 ustawy o samorządzie gminnym oraz poinformował, że radni mogą zadawać
pytania w punkcie „Zapytania i wolne wnioski”.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – podkreślił, że chce rozmawiać z
radnymi i odpowiadać na pytania, ale w odpowiednim punkcie, czyli „Zapytania
i wolne wnioski”. Nie będzie uchylał się również od odpowiedzi w innych
punktach obrad sesji.
Tomasz Kopera – radny – przypomniał, że organem wykonawczym jest
Burmistrz, który wykonuje przepisy organu uchwałodawczego jakim jest Rada
Miejska.
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Sylwester Ziębicki – Mecenas – poinformował, że jeżeli Burmistrz realizuje
zapisy ustawy o samorządzie gminnym to realizuje przepisy powszechnie
obowiązujące. Zapytania i interpelacje radnych nie są przepisami prawa
miejscowego. Nie każda uchwała jest zapisem prawa miejscowego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusję i ogłosiła 15 min przerwy.
Po przerwie.
Ad. pkt. 6
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz
wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję.
Andrzej Rożenek – radny – zapytał, ile będą kosztowały grunty o których
mowa?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – odpowiedziała, że został zlecony operat szacunkowy, który jeszcze
nie został złożony przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość oscyluje w
okolicach ok. 100 zł za m2.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę
Nr III/36/2018 w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2018 – 2034,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały.
Poinformowała o zmianach w załączniku Nr 1. W kolumnie „rok 2018”
zmieniono kwotę dochodów bieżących oraz majątkowych jak również stronę
wydatkową. Zaistniały również niewielkie zmiany w pozycjach dotyczących
informacji uzupełniających.
Przedstawiła informację dotyczącą zmian inwestycyjnych zachodzących w 2018r.
co stanowi załącznik nr 7a do protokołu.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją
zamknęła i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr III/37/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opoczno na lata 2018 – 2034, z autopoprawkami.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały.
Poinformowała, iż wpłynęła zmiana dotycząca zakupu oleju opałowego dla
szkoły w Bukowcu Opoczyńskim na kwotę ok. 10 tys. zł. Kwota nie ma wpływu
na wysokość dochodów oraz wydatków. Druga zmiana dotyczy przesunięcia w
dochodach. Wpłynęły pieniądze z inną klasyfikacja niż były zapisane w budżecie,
dotyczące środków na zagospodarowanie terenów przy zalewie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, jaka kwota wpłynęła
z Ministerstwa?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że była to inna kwota niż ta
o jaką gmina wnioskowała. Wpłynęła kwota 499 tys. 258 zł, a wnioskowano o
kwotę 523 tys. 800 zł.
Tomasz Kopera – radny – uważa, że wszelkie poprawki do zmian w budżecie
gminy powinien wprowadzać Burmistrz w formie autopoprawki. Uważa, iż
powinno się informować radnych odpowiednio wcześniej o zmianach w budżecie.
Andrzej Rożenek – radny – zapytał, z jakiego powodu w szkole w Bukowcu
Opoczyńskim zabrakło oleju opałowego?
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych –
odpowiedziała, że póki co paliwo znajduje się w zbiorniku, ale Dyrektorka szkoły
obawia się, że może go zabraknąć, dlatego zgłosiła zapotrzebowanie. Koszt
zakupu to ok. 10 tys. zł.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, dlaczego za tak
wysoką kwotę należy zakupić olej i czy można zakupić olej za niższą kwotę i
ewentualnie w późniejszym czasie dokupić?
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych –
odpowiedziała, że zapytanie na olej opałowy jest na rok budżetowy. Obecnie
przetarg został ogłoszony na 2 stycznia i jest uwzględniona rezerwa.
Krzysztof Grabski – radny – zapytał, czy pieniądze przeznaczone na MGOPS
będą wydane na nagrody dla pracowników?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że jest przyznana dotacja z
budżetu państwa na Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i na tą
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instytucję należy ją przeznaczyć. Czy środki zostaną przeznaczone na nagrody,
czy wydatki rzeczowe to już decyzja Ośrodka.
Krzysztof Grabski – radny – przybliżył radnym, iż w 2018 roku gmina dołożyła
do MGOPS kwotę ok. 4 mln 86 tys. zł. Ogólny budżet opieki społecznej wyniósł
ok. 44 mln zł.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – stwierdziła, że budżet
MGOPS jest nierozerwalnie związany z potrzebami mieszkańców. Należałoby się
przyjrzeć na przestrzeni lat, czy kwota ta się zmniejsza czy zwiększa.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiadając na pytanie radnego Kopery
stwierdziła, że wszelkie zmiany, które są przekazywane radnym są konsultowane
z Burmistrzem.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę
Nr III/38/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018, z
autopoprawkami.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
d) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich
pobierania,
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła
projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję.
Jakub Biernacki – radny – wyraził swoją obawę od odchodzenia od strefy
płatnego parkowania. Zapytał, jaka jest wizja władz w tym temacie i stwierdził,
że należy zastanowić się nad tym jak ma wyglądać polityka parkowania w
mieście. Ponadto zapytał, dlaczego parkometry nie zostały zakupione kilka lat
temu, a wydzierżawione. Uważa, że zupełne odejście od stref płatnego
parkowania da mieszkańcom zielone światło do tego, aby po mieście nagminnie
poruszać się samochodem, co przy stanie jakości powietrza nie jest dobrym
rozwiązaniem.
Marek Sijer – radny - zapytał, jakie koszty poniesie gmina w związku ze
zniesieniem strefy płatnego parkowania? Uważa, że jeżeli gmina decyduje się na
strefę płatnego parkowania to powinna ona obowiązywać wszędzie.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
odpowiedział, że kosztów w stosunku do firmy od której dzierżawimy parkometry
nie będzie żadnych, ponieważ zapis w umowie pozwala wypowiedzieć ją z
miesięcznym wyprzedzeniem. Co do opracowania projektu zmiany organizacji
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ruchu w tych miejscach to gmina postara się to zrobić we własnym zakresie.
Gdyby gmina rozważyła zakup parkometrów to koszt jednego wynosi ok. 25 tys.
zł.
Jakub Biernacki – radny – uważa, że rozwiązanie, które proponuje radny Sijer
nie jest dobre. Prosi o wyjaśnienie o jakich stratach jest mowa w związku z
funkcjonowaniem parkomatów.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – wyjaśniła, że
dochody z parkomatów zaczęły maleć już w 2017 roku, kiedy to zniesiono opłatę
za parkowanie w weekendy.
Jerzy Pręcikowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – wyraził opinię, iż
problem płatnego parkowania to nie tylko problem kosztowy. Jeśli chodzi o
wyłączenie ul. Kopernika z opłat w soboty, to dochody znacznie obniżyły się ze
względu na dostęp miejsc bezpłatnych wzdłuż Galerii Inspiro. Należy na
przyszłość zastanowić się, jak rozwiązać problem. Radny uważa, że jeżeli
wprowadzana jest strefa płatnego parkowania, to powinna obejmować wszystkie
parkingi usytuowane w okolicy bazarku. Uważa, że na dzień dzisiejszy uchylenie
uchwały jest zasadne, natomiast w przyszłości należy szukać rozwiązań
pobierania opłat, ale we wszystkich strefach parkowania w okolicy.
Jakub Biernacki – radny – wyraża pogląd, że zniesienie strefy płatnego
parkowania determinuje zwiększenie się ruchu samochodowego. Uważa, że
powinna być już przygotowana alternatywa dla zniesienia stref płatnego
parkowania. Podziela opinię radnego Pręcikowskiego o ustaleniu stref płatnego
parkowania w najbardziej obleganych miejscach.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – potwierdził, że urząd będzie pracował
nad rozwiązaniami, jeżeli chodzi o strefy płatnego parkowania. Uważa, że skoro
poczta zmieniła swoją lokalizację to nie jest zasadnym utrzymywanie strefy na
Placu Kościuszki. Jeżeli chodzi o strefę na ulicy Kopernika to temat był
konsultowany z kupcami na bazarku, którzy uważają za słuszne zniesienie strefy
płatnego parkowania.
Jerzy Pręcikowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - stwierdził, iż
radni muszą wziąć pod uwagę głos mieszkańców, których reprezentują w radzie.
Przedstawiając stanowisko w tej sprawie poinformował, że jest to również opinia
wielu mieszkańców.
Tomasz Kopera – radny – powrócił do uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Zapytał, czy uchwała została podjęta w tej formie, którą radni otrzymali w
materiałach sesyjnych?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – zaprzeczyła. Poinformowała, że uchwała
została podjęta wraz z autopoprawkami o których mówiła, a które wniósł
Burmistrz.
Jadwiga Figura – radna – zauważyła, że problem parkowania występuje w
całym mieście i po rozmowach z mieszkańcami należy nad nim wspólnie
pracować.
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Jan Zięba – radny – podsumował dotychczasową dyskusję i zaproponował, aby
wprowadzić okresowe ograniczenia co do czasu parkowania. Uważa, że mogłoby
to rozwiązać sytuację.
Jadwiga Figura – radna – zwróciła uwagę na parkowanie aut na
ul. Piotrkowskiej przy CCC, które stwarza niebezpieczeństwo.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją i poddała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 2, 1 osoba nie
głosowała, podjęła uchwałę Nr III/39/2018 w sprawie: uchylenia uchwały w
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna,
określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
e) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2019 rok” oraz
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019
rok”,
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności
– przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Robert Grzesiński – radny – zabrał głos w dyskusji stwierdzając, że władze
gminy i powiatu powinny wspólnie podjąć działania w celu utworzenia w
Opocznie Izby Wytrzeźwień, gdyż obecnie funkcje tej instytucji pełni Szpital
Powiatowy w Opocznie.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odniósł się do wniosku radnego
stwierdzając, że wniosek ten jest bardzo dobry, ale powinien zostać zrealizowany
przez władze powiatu. Gmina Opoczno może wesprzeć zadanie wspólnie z
innymi gminami Powiatu Opoczyńskiego, ale nie przyjmie go do realizacji jako
zadanie własne. Burmistrz popiera wniosek, ale kieruje go do władz
powiatowych.
Jadwiga Figura – radna – zapytała co z osobami używającymi narkotyków i
dopalaczy – radna prosi, aby o nich nie zapominać.
Robert Grzesiński – radny - odniósł się do słów radnej Jadwigi Figury
stwierdzając, że Izba Wytrzeźwień objęłaby również te osoby.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – zapewnił, że problem jest mu bliski.
Wobec braku dalszych głosów dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i podała pod
głosowanie projekt uchwały.
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Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę
Nr III/40/2018 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2019 rok” oraz
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”.
Uchwała stanowi załącznik nr do 11 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
f) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
przy ul. Partyzantów w Opocznie,
Beata Strychalska – inspektor w Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawiła projekt
uchwały.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Jadwiga Figura – radna – zapytała, czy jest zgoda właścicieli sąsiednich działek
i czy będą mieć zapewniony dojazd do swoich działek?
Beata Strychalska – inspektor w Wydz. Rozwoju Miasta – odpowiedziała, że
wniosek był wywieszony do wiadomości mieszkańców i żadne uwagi do niego z
ich strony nie wpłynęły, a wszystkie opinie organów są pozytywne.
Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy odbyły się konsultacje społeczne? Czy
na pewno informacja umieszczona na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń dotarła do
najbliższych mieszkańców i czy na pewno nie zgłaszają oni zastrzeżeń? Radny
zapytał również, kto sprawuje nadzór nad tego typu inwestycjami na teranie
miasta i czy Urząd oraz inne instytucje mają możliwość kontroli i nadzoru?
Wskazał ponadto na dochodzące do niego głosy z wątpliwościami dotyczącymi
dewelopera.
Beata Strychalska – inspektor w Wydz. Rozwoju Miasta – stwierdziła, że nie
jest w stanie odpowiedzieć na te pytania, gdyż bezpośrednio sprawą zajmuje się
Naczelnik.
Jolanta Łuczka – Nita – radna – zabrała głos w temacie stwierdzając, że ona
jako mieszkaniec tego Osiedla o sprawie dowiedziała się dopiero dzisiaj i jest
przekonana, że inni mieszkańcy również nie mają informacji na ten temat.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że zawsze w procedurze
wyrażania zgód strony bezpośrednio zainteresowane są powiadamiane.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – w związku z wątpliwościami radnych i
mieszkańców oraz nieobecnością Naczelnika zaproponował zdjęcie projektu
uchwały z porządku obrad dzisiejszej sesji i przeniesienie go na następną sesję.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – zapytała, czy to wniosek formalny do
przegłosowania?
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – potwierdził.
Robert Grzesiński – radny – powiedział, że na Osiedlu Ustronie jest tablica
ogłoszeń i gdyby pojawiła się na niej informacja na temat inwestycji to
mieszkańcy na pewno zainteresowaliby się nią.
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Tomasz Kopera – radny – zapytał, czy jeśli dojdzie do inwestycji budowy bloku
to czy w kierunku zachodnim w stronę CMK na działkach sąsiadujących będzie
możliwość budownictwa jednorodzinnego? Ponadto zapytał, dlaczego tam nie
jest zaplanowany parking podziemny, tylko duży parking na wysokości ul.
Lipowej?
Beata Strychalska – inspektor w Wydz. Rozwoju Miasta – odpowiedziała, że
wolałaby, aby Naczelnik wypowiedział się na ten temat, gdyż to on od początku
prowadził tą sprawę.
Alicja Szczepaniak – radna – powołała się na uzasadnienie do uchwały w
którym pisze, że termin na przekazanie opinii przez Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi upłynął w dniu 29 listopada
2018r. Ponadto pisze w uzasadnieniu, że w dniu 16 grudnia 2018r. upłynął termin
60 dni o ustalenie lokalizacji. Radna stwierdziła, że z uwagi na powyższe uważa
wniosek Burmistrza za zasadny.
Andrzej Rożenek – radny – powiedział, że powodem dyskusji jest to, że ten
teren w planie zagospodarowania jest przeznaczony pod inny rodzaj budownictwa
- wielorodzinnego. Powiedział ponadto, że na posiedzeniu Komisji Komunalnej
pojawiły się wątpliwości, czy inwestycja dojdzie do realizacji i przyszli
właściciele nie stracą. Zapytał, za ile zostały nabyte grunty od Gminy w
porównaniu do ceny jaką zapłaciła Gmina nabywając te grunty i w jaki sposób –
czy odkupiła je od właścicieli, czy przejęła je na zasadzie wywłaszczenia?
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – odpowiedziała, że na początku roku ogłoszony został przetarg
publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 6 przy
ul. Partyzantów. Przetarg dotyczył ogólnej powierzchni 5 tys. 828 m kw. Został
wyłoniony nabywca firma WOLPOL. W lipcu został zawarty Akt Notarialny
kupna – sprzedaży za cenę 222 tys. 200 zł, czyli 38 zł netto za 1 m kw. Na Komisji
Komunalnej padło pytanie, jaki procent powierzchni terenu inwestycji obejmują
grunty nabyte od Gminy. Odpowiadając na pytanie poinformowała, że to jest 70%
powierzchni zbytej przez Gminę, terenu całej inwestycji. Pozostałe 30% jest osób
prywatnych.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – wspomniała, że Gmina miała
przygotowaną inwestycję komunalną – budynek 50 lokalowy przy ul.
Przemysłowej, inwestorem miała być Spółka ZGM czyli 100% Spółka Gminy,
ale niestety została ona zablokowana przez właścicieli sąsiednich działek.
Zakończyło się to tak, że inwestycja, która mogłaby być dofinansowana kwotą 10
mln zł, została zawieszona w czasie poprzez procedury związane z wydaniem
decyzji o warunkach zabudowy. Gmina Opoczno jest w bardzo ciężkiej sytuacji
mieszkaniowej, zarówno na rynku mieszkań komunalnych jak i mieszkań
prywatnych dla ludzi o różnym stopniu zamożności. Mamy inwestora, który
zakupił grunty od Gminy, które nie były potrzebne Gminie. Proceduje na
podstawie przepisów, które wydał rząd, w trybie specustawy. Rząd dołożył starań,
aby taki instrument inwestorom w całej Polsce dać, a my jako Rada zastanawiamy
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się czy do tego się przychylić. Drugi inwestor wielorodzinny kupił teren od
prywatnego właściciela, wyszedł z ofertą do mieszkańców i nie ma nic, a już są
wyprzedane wszystkie lokale i okazuje się, że są wątpliwości co do
wiarygodności inwestora. Podsumowała swoją wypowiedź twierdząc, że jeśli
Rada będzie skutecznie blokować jakiekolwiek budownictwo wielorodzinne w
Gminie to skutek będzie taki, że młodzi ludzie będą wyjeżdżać z Opoczna.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że w związku ze zmianą
kadencji procedowane są sprawy rozpoczęte w poprzedniej kadencji, robił
rozeznanie i powiedział, że jest całkowicie za budową bloków, ale sformułowanie
typu że 5 tys. m kw. na ul. Partyzantów Gminie nie było potrzebne, kiedy my
chcemy budować bloki, i sprzedanie tego terenu po 38 zł za 1 m kw. jest
zastanawiające. To jest 70% gruntu potrzebnego pod tą budowę. Uwagę radnego
Andrzeja Rożenka, aby budować parkingi podziemne Burmistrz uważa za
słuszną. Zajmujemy kolejny teren przy ul. Partyzantów, gdzie tego terenu brakuje.
Burmistrz stwierdził, że Gmina mogła budować bloki na tym terenie.
Jednocześnie Burmistrz podtrzymał swój wniosek formalny o zdjęcie projektu
uchwały z obrad sesji i poprosił o poddanie go pod głosowanie.
Jakub Biernacki – radny – powiedział, że nie jest przeciwny budowaniu bloków
w Opocznie, tylko w świetle ogromnego zapotrzebowania na rynku
mieszkaniowym apeluje o szczególną uwagę przy wpływających do Gminy
wnioskach. Stwierdził również, że dzisiejsza dyskusja powinna odbyć się w
obecności Naczelnika.
Andrzej Rożenek – radny – powiedział, że również jest „za”, ale ma wątpliwości
co do kupna-sprzedaży. Prosi o odpowiedź, w jaki sposób grunty zostały przez
Gminę nabyte i w jakiej cenie?
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – poprosiła o doprecyzowanie, czy Gmina
mogła na tamtym terenie pobudować blok czy nie i doprecyzowanie formy
sprzedaży.
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – wyjaśniła, że te grunty były skomunalizowane, czyli Gmina nabyła
je nieodpłatnie. Wojewoda wydał decyzję potwierdzającą nieodpłatne nabycie
przez Gminę. Były przejęte w zamian za rentę i emeryturę na rzecz Skarbu
Państwa i skomunalizowane na rzecz Gminy od Skarbu Państwa. Struktura w
rejonie ul. Przemysłowej gruntów jest specyficzna, działki są wąskie. Działki
miały 3, 6 i 8 metrów i one nie stanowiły samodzielnych działek budowlanych,
natomiast plan zagospodarowania przestrzennego określa wymagane parametry
działek budowlanych.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – dopytała, czy te działki leżały obok
siebie czy były przedzielone działkami prywatnymi?
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – odpowiedziała, że dwie działki były obok siebie, a te 30%
przedzielone działka osoby fizycznej i kolejna działka była działką Gminy.
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Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – zapytała, czy w takim razie mogliśmy
tam zaplanować budowę bloku?
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – odpowiedziała, że w takiej strukturze nie.
Andrzej Rożenek – radny – zapytał, czy sprzedaż nastąpiła w tym roku i za jaką
kwotę?
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – odpowiedziała, że tak, odbyło się to w formie przetargu
nieograniczonego ustnego, a cena wynosiła 38 zł netto za m kw plus VAT.
Jadwiga Figura – radna – przypominała plany budowy bloku na ul. Rolnej i ul.
Przemysłowej i zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącej, czy zapytała wtedy
o zdanie ludzi? Radna stwierdziła, że mając własny dom ona nie chciałaby
mieszkać w sąsiedztwie bloku. Dodała, że nie było konsultacji społecznych.
Beata Strychalska – inspektor w Wydz. Rozwoju Miasta – powiedziała, że
informacja była umieszczona w lokalnej prasie i na stronie internetowej Opoczna.
Był zamieszczony wniosek wraz z koncepcją.
Krzysztof Grabski – radny – przypomniał plany budowy bloku na ul. Rolnej
stwierdzając że był to błąd, gdyż został zrobiony projekt nie na gruncie Gminy.
Przewodnicząca ogłosiła przerwę
Po przerwie
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – wznowiła obrady i poddała pod
głosowanie wniosek Burmistrza.
Rada Miejska głosami: za – 6, przeciw – 14 Wniosek Formalny o zdjęcie
z porządku obrad w pkt. 7 ppkt f) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Partyzantów w
Opocznie” wniosek odrzuciła.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – przypomniał, że jego wniosek wynikał
z głosów w dyskusji.
Jakub Biernacki – radny – wobec wielu wątpliwości i wypowiedzi sprzed
przerwy zwrócił się z prośbą do głosujących za podjęciem uchwały o
wytłumaczenie powodu głosowania „za” uchwałą.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – poprosiła o przedstawienie opinii
Komisji przez jej Przewodniczących.
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji Komunalnej – opinia pozytywna
(za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 1).
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji Oświaty – opinia pozytywna (za
- 5, przeciw – 0, wstrz. – 0).
Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji Budżetowej – opinia pozytywna
(za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 0).
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Marek Sijer – Przewodniczący Komisji Rodziny – opinia pozytywna (za - 3,
przeciw – 0, wstrz. – 0).
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji Rolnictwa – opinia pozytywna (za 4, przeciw – 0, wstrz. – 0).
Jadwiga Figura – radna – zapytała, czy jeśli na Komisji radny głosuje „za”
projektem uchwały to tak samo musi głosować na sesji? Radna zapytała dlaczego
radni nie wzięli pod uwagę tego, co mówiła radna Alicja Szczepaniak?
Stwierdziła ona, że daty minęły.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – odniosła się do wypowiedzi radnej
Jadwigi Figury stwierdzając, że nie udzielenie odpowiedzi organowi jest
uznawane za milczącą zgodę.
Wobec braku dalszych głosów dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i podała pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 4, wstrz. – 2, podjęła uchwałę
Nr III/41/2018 w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy
ul. Partyzantów w Opocznie.
Uchwała stanowi załącznik nr do 12 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
Beata Rogulska – Kierownik w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę
Nr III/42/2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w
ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023.
Uchwała stanowi załącznik nr do 13 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
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h) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób lub
rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
Beata Rogulska – Kierownik w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę
Nr III/43/2018 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z
pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób lub rodzin objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Uchwała stanowi załącznik nr do 14 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
i) uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego
w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023,
Beata Rogulska – Kierownik w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała o autopoprawce w ostatnim paragrafie – będzie on brzmiał:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2019r.” Poprosiła Radę o jej uwzględnienie.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę
Nr III/44/2018 w sprawie: uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu
osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023, z autopoprawką.
Uchwała stanowi załącznik nr do 15 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
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j) zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług,
Tomasz Kopera – radny – zgłosił swój akces i akces radnej Jolanty Łuczki –
Nity do pracy w tej komisji.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 1, podjęła uchwałę
Nr III/45/2018 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.
Uchwała stanowi załącznik nr do 16 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
k) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa,
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 3, 1 nieobecny,
podjęła uchwałę Nr III/46/2018 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.
Uchwała stanowi załącznik nr do 17 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
l) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty i Kultury,
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 4, 1 nieobecny,
podjęła uchwałę Nr III/47/2018 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury.
Uchwała stanowi załącznik nr do 18 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
m) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży
i Kultury Fizycznej,
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 3, 1 brak głosu, 2
nieobecni, podjęła uchwałę Nr III/48/2018 w sprawie: zmiany składu
osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.
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Uchwała stanowi załącznik nr do 19 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
n) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu,
Andrzej Rożenek – radny – zgłosił swój akces do pracy w tej komisji.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 3, 2 nieobecni,
podjęła uchwałę Nr III/49/2018 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.
Uchwała stanowi załącznik nr do 20 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
o) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 4, 2 nieobecni,
podjęła uchwałę Nr III/50/2018 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji
Rewizyjnej.
Uchwała stanowi załącznik nr do 21 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
p) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji,
Tadeusz Brola – radny – zgłosił swój akces do pracy w tej komisji.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 3, 1 nieobecny,
podjęła uchwałę Nr III/51/2018 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji
skarg, wniosków i petycji.
Uchwała stanowi załącznik nr do 22 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
q) zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok
2019,
Przewodnicząca otworzyła dyskusję,
Jakub Biernacki - radny – zapytał co można wnieść do planu i kiedy?
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Sylwester Ziębicki – Mecenas – odpowiedział, że plan pracy jest otwarty i
można go rozszerzyć w każdym czasie.
Marek Sijer – radny – odczytał wniosek z Komisji Rodziny o poszerzenie
harmonogramu Rady w miesiącu marcu o temat: „Organizacja sieci szkół na rok
szkolny 2019/202”. Głosowanie: za – 4, przeciw - 0, wstrz. – 0.
Przewodnicząca ogłosiła przerwę
Po przerwie
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – wznowiła obrady i zapytała, czy radni
zgadzają się, aby ze względu na godziny pracy Urzędu, zwolnić z udziału w sesji
Naczelników.
Andrzej Rożenek – radny – stwierdził, że na tym etapie sesji można zwolnić
Naczelników.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – powiedział, że jest za propozycją
radnego Andrzeja Rożenka.
Jadwiga Figura – radna – poprosiła o zwoływanie sesji na wcześniejszą
godzinę.
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – odpowiedziała na pytanie radnego Andrzeja Rożenka odnośne ceny
za jaką były wykupywane grunty przy ul. Wyszyńskiego - tam gdzie obecnie są
sprzedawane garaże. To było 12 zł, 20 zł i 19,50 zł. Kupno było w 2004 i 2005
roku.
Andrzej Rożenek – radny – poprosił o doprecyzowanie, czy chodziło o kupno,
czy wywłaszczenie?
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami – odpowiedziała, że to było Aktami Notarialnymi, wykup od osób
fizycznych.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – złożyła Naczelnikom życzenia
świąteczne i podziękowała za udział w sesji.
Jakub Biernacki - radny – zwrócił uwagę, że zwolnieni z sesji zostali
Naczelnicy, a na końcu porządku obrad sesji jest punkt „Zapytania i wolne
wnioski” i on chciałby w tym punkcie zadać pytania Naczelnikom.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – powiedział, że jeśli jest taka
potrzeba to Naczelnicy zostaną jeszcze na sesji.
Jakub Biernacki - radny – podziękował i powiedział, że zada pytania osobiście
idąc do Urzędu w poniedziałek.
Ponadto radny zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad
sesji styczniowej i marcowej tematu „Działania na rzecz poprawy jakości
powietrza w Gminie Opoczno” /przepisać, powielić z kwietnia/.
Radny uważa, że to temat priorytetowy.
Sylwester Ziębicki – mecenas - poprosił o doprecyzowanie, kto będzie
odpowiedzialny za przygotowanie materiałów.
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Jakub Biernacki - radny – odpowiedział, że kompetentne osoby i instytucje, na
pewno Wydział Ochrony Środowiska.
Marek Sijer – radny – zgłosił ponownie wniosek Komisji Rodziny o
poszerzenie harmonogramu Rady w miesiącu marcu o temat: „Organizacja
sieci szkół w roku szkolnym 2019/202”. Odpowiedzialnym za przygotowanie
materiałów byłby Wydział Oświaty.
Andrzej Rożenek – radny – zaproponował, aby temat poprawy jakości
powietrza trafił pod obrady sesji po procedowaniu na posiedzeniu Komisji
Komunalnej, tylko w miesiącu styczniu i kwietniu, z uwagi na duże obciążenie
tematami w miesiącu marcu.
Jakub Biernacki - radny – podtrzymał swój wniosek, stwierdzając że temat jest
tak istotny, że powinien być poruszany na każdej sesji.
Sylwester Ziębicki – Mecenas – zwrócił się do radnego Jakuba Biernackiego, że
ten chciałby podejmowania tematu na każdej sesji, permanentnego.
Jakub Biernacki - radny – potwierdził i zapytał, czy jest inna możliwość?
Sylwester Ziębicki – Mecenas – odpowiedział, że tą możliwość daje również
punkt „Zapytania i wolne wnioski”, a pewne rzeczy wymagają opracowania.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – podsumowała, że wniosek o podjęcie
tematu jakości powietrza dotyczy podejmowania go co miesiąc na Komisji
Komunalnej i na sesji Rady.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – powiedział, że radnemu Jakubowi
Biernackiemu chodzi na pewno o cykliczność podejmowania tematu oraz
monitoring jakości powietrza, i zapewnił że nie będzie problemów z
opracowaniem materiałów.
Sylwester Ziębicki – Mecenas – stwierdził, że on uważa że to za daleko idący
wniosek, żeby na każdej sesji poruszać ten temat. Chodzi o techniczny sposób
procedowania. Statystyka musi obejmować pewien okres i musi zostać
opracowana.
Jakub Biernacki - radny – zadeklarował pomoc w zebraniu materiałów i
wskazaniu o jakie jemu dokładnie chodzi materiały.
Sylwester Ziębicki – Mecenas – przeczytał z harmonogramu Rady jak brzmi
temat i przytoczył wszystkich odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów.
Jerzy Pręcikowski – Wiceprzewodniczący Rady – zabrał głos w dyskusji
stwierdzając, że temat jakości powietrza w Gminie Opoczno jest niezwykle
istotny i z tego również względu zawiązało się Stowarzyszenie „Opoczno chcemy
żyć”, ale Rada ma również szereg innych istotnych tematów.
Wiceprzewodniczący zaproponował, aby wniosek radnego Jakuba Biernackiego
zmodyfikować w ten sposób, aby temat sesyjny z kwietnia „Działania na rzecz
poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno” powielić w styczniu. Uważa, że
należy dać czas właściwym służbom na działania. Radny ma natomiast możliwość
zadawania pytań na każdej sesji w punkcje „Zapytania i wolne wnioski”.
Wiceprzewodniczący powiedział, że monitorowanie tematu przez Radę
wystarczy raz na kwartał.
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Sylwester Ziębicki – Mecenas – pouczył Wiceprzewodniczącego, że co do
zasady nie może on modyfikować wniosku drugiego radego, a jedynie złożyć
swój wniosek.
Aneta Wdówka – radna – powiedziała, że radny Jakub Biernacki powinien
współpracować z w/w Stowarzyszeniem, które odgrywa znaczącą rolę.
Jerzy Pręcikowski – Wiceprzewodniczący Rady – wyjaśnił, że to była tylko
jego sugestia i przejęzyczenie.
Jakub Biernacki - radny – dopowiedział, że Stowarzyszenie powstało, aby
walczyć z odlewnią i on był jednym z jego założycieli, choć aktualnie nie jest jego
członkiem, ale zależy mu bardzo na współpracy z tymi ludźmi i należy im pomóc
w działaniu. Ponadto radny ma wniosek, aby powołać Zespół, w skład którego
wchodziliby pracownicy Urzędu Miejskiego w Opocznie, gmin ościennych i
Powiatu oraz inni goście z instytucji działających w tematyce ochrony powietrza.
Radny chciałby, aby co sesja Zespół składał Radzie sprawozdania ze swojej
pracy. Temat wymaga nie tylko cyklicznego debatowania na sesjach, ale również
cyklicznego spotykania się tego Zespołu.
Sylwester Ziębicki – Mecenas – zaproponował, aby rozważyć powołanie
Komisji doraźnej do spraw zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy
Opoczno. Komisja może pracować, formułować wnioski i proponować projekty
uchwał na sesję Rady. Jej przedmiotem działania będzie wszystko to, o czym
radny mówi. Nie będzie konieczności wprowadzania tematu do harmonogramu
Rady co sesję. Mecenas prosi o rozważenie takiego rozwiązania.
Tomasz Kopera – radny – poprosił o poddanie pod głosowanie wniosków.
Robert Grzesiński – radny – stwierdził, że do takich dyskusji są komisje, a nie
sesja.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i podsumowała, że
zostały zgłoszone 4 wnioski:
1) Wniosek Formalny o wprowadzenie do porządku obrad każdej sesji
tematu „Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie
Opoczno”;
2) Wniosek Formalny, aby temat „Działania na rzecz poprawy jakości
powietrza w Gminie Opoczno” był dyskutowany na sesji co kwartał i
przypisany do planu Komisji Komunalnej”;
3) Wniosek Formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji
marcowej tematu „Organizacja sieci szkół w roku szkolnym
2019/2020”;
4) Wniosek Formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji
styczniowej i marcowej tematu „Działania na rzecz poprawy jakości
powierza w Gminie Opoczno”.
Przewodnicząca ogłosiła przerwę
Po przerwie
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Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – wznowiła obrady, stwierdzając że
przechodzimy do głosowania nad wnioskami.
Tomasz Kopera – radny – zgłosił Wniosek Formalny, po konsultacji klubu
„Prawo i Sprawiedliwość” z klubami „Opocznianie” i „Opoczyńska
Wspólnota Samorządowa”, o powołanie Komisji doraźnej do spraw działań
na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
Jakub Biernacki - radny – stwierdził nieaktualność wniosku nr 1) i poprosił
o poddanie pod głosowanie jako pierwszego wniosku nr 4).
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – przychyliła się do prośby.
Tomasz Kopera – radny – stwierdził, że w związku z tym, że powołanie komisji
stałych i doraźnych odbywa się uchwałą Rady, jego wniosek nie ma racji bytu.
Wiesław Wołkiewicz – radny - zapewnił, że klub radnych OWS jeszcze nie
powstał, nie zostały złożone dokumenty.
Robert Grzesiński – radny – poprosił o obecność na sesji prawnika.
Jadwiga Figura – radna - powiedziała, że Komisja resortowa, czyli Komunalna
może się tym zająć.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że przyjmuje wniosek
radnego Tomasza Kopery w imieniu klubów PiS i OWS do protokołu, a czy taka
komisja powstanie decyzja zapadnie na następnej sesji. Kluby mogą złożyć
projekt uchwały w tej sprawie.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Rada Miejska głosami: za – 6, przeciw – 12, wstrz. – 1, 1 nieobecny,
Wniosek Formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji styczniowej i
marcowej tematu „Działania na rzecz poprawy jakości powierza w Gminie
Opoczno” odrzuciła.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 0, wstrz. – 6, 1 nieobecny,
Wniosek Formalny, aby temat „Działania na rzecz poprawy jakości powietrza
w Gminie Opoczno” był dyskutowany na sesji co kwartał i przypisany do planu
Komisji Komunalnej” przyjęła.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 4, wstrz. – 1, 1 nieobecny,
Wniosek Formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji marcowej tematu
„Organizacja sieci szkół w roku szkolny 2019/2020” przyjęła.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Wobec braku dalszych głosów dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i podała pod
głosowanie projekt uchwały.
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Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 4, podjęła uchwałę
Nr III/52/2018 w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w
Opocznie na rok 2019, z uwzględnieniem przyjętych wniosków.
Uchwała stanowi załącznik nr do 23 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
r) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług na rok 2019,
Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji Budżetowej – przedstawił plan
komisji. Plan uwzględnia wniosek Komisji o wykreślenie z planu z miesiąca
stycznia tematu: „Organizacje Pozarządowe – wydatki” z uwagi na to, że temat
ten powiela się w miesiącu wrześniu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 5, podjęła uchwałę
Nr III/53/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług na rok 2019.
Uchwała stanowi załącznik nr do 24 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
s) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa na rok 2019,
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji Komunalnej – przedstawił plan
komisji. Plan uwzględnia wniosek radnego Jakuba Biernackiego przyjęty przez
Radę.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 5, podjęła uchwałę
Nr III/54/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa na rok 2019, z
uwzględnieniem przyjętego wcześniej wniosku.
Uchwała stanowi załącznik nr do 25 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
t) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty i Kultury na rok 2019,
Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji Oświaty – przedstawił plan
komisji.
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 5, podjęła uchwałę
Nr III/55/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty i Kultury na rok 2019.
Uchwała stanowi załącznik nr do 26 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
u) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży
i Kultury Fizycznej na rok 2019,
Marek Sijer – Przewodniczący Komisji Rodziny – przedstawił plan komisji.
Plan uwzględnia wniosek Komisji o zmianę nazwy punktu w miesiącu wrześniu
pt. „Świetlica Pinokio” na „Potrzeby i koszty funkcjonowania świetlicy Pinokio”.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 5, podjęła uchwałę
Nr III/56/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej na rok 2019.
Uchwała stanowi załącznik nr do 27 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
v) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu na rok 2019,
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji Rolnictwa – przedstawił plan
komisji. Plan uwzględnia wniosek Komisji o wprowadzenie do porządku obrad
w miesiącu styczniu punktu pt. „Dyskusja na temat utworzenia jednostek
pomocniczych Gminy Opoczno”.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 6, podjęła uchwałę
Nr III/57/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu na rok 2019.
Uchwała stanowi załącznik nr do 28 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
w) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019,
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił plan
komisji.
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 9, przeciw – 2, wstrz. – 9, podjęła uchwałę Nr
III/58/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2019.
Uchwała stanowi załącznik nr do 29 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
x) zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji
na rok 2019.
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji –
przedstawił plan komisji.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i podała
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 6, podjęła uchwałę
Nr III/59/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków
i petycji na rok 2019.
Uchwała stanowi załącznik nr do 30 protokołu.
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Ad. pkt. 8.
Zapytania i wolne wnioski.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Jadwiga Figura – radna – w imieniu mieszkańców prosi policję o wzmożone
patrole w miejscach zagrożonych spożywaniem narkotyków oraz alkoholu przez
młodzież (głównie okolice sklepu Kaufland). Ponadto zwróciła się z prośbą o
rozwiązanie sytuacji na skrzyżowaniu w Bukowcu Opoczyńskim, gdzie często
dochodzi do niebezpiecznych wypadków. Pyta również, czy będzie możliwość
skorzystania z lodowiska znajdującego się przy ZSS Nr 1.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – zadeklarował, że w miejscach
niebezpiecznych będzie starał się rozwijać monitoring miejski i taką prośbę
przekaże również służbom zajmujących się ochroną porządku w mieście. Jeśli
chodzi o skrzyżowanie w Bukowcu Opoczyńskim to wniosek zostanie przekazany
odpowiednim instytucjom, ponieważ jest to skrzyżowanie dróg powiatowej z
wojewódzką. W związku z tym działanie gminy jest ograniczone. Lodowisko
przy ZSS Nr 1 zostanie otwarte przez tak długi okres jak to będzie możliwe.
Alicja Szczepaniak – radna – zwróciła się z pytaniem do radnego Andrzeja
Rożenka ile razy od dnia ślubowania radnych odbyło się posiedzenie Komisji
Komunalnej i w jakiej sprawie, ponieważ radnemu bardzo zależało na jej
powołaniu ze względu na to, iż należy jak najszybciej rozpocząć pracę.
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Mieczysław Wojciechowski – radny – poinformował iż w dniu 22 lutego
planowane jest zamknięcie przejazdu kolejowego w Kruszewcu. W związku z
tym zapytał, czy jest już zmiana rozkładu jazdy autobusów do Kruszewca? Prosi
o przygotowanie informacji w tej sprawie przez MPK. Ponadto zapytał, dlaczego
używa się nazwy Rada Miejska, a nie Rada Miejsko – Gminna, skoro gmina jest
miejsko – wiejska?
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, iż jeśli chodzi o kursy
autobusów do Kruszewca, to w trybie pilnym informacje, do końca miesiąca ma
przedstawić Prezes MPK.
Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – odpowiedziała, iż o nazwie
Rady Miejskiej w Opocznie mówi przepis art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym, który stanowi, że jeżeli siedziba Rady Gminy znajduje się w mieście
znajdującym się na terytorium tej gminy to rada nosi nazwę Rady Miejskiej.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – zadeklarował, iż przygotuje informację
na temat tego dlaczego taka nazwa rady, a nie inna.
Jadwiga Figura – radna – zadała pytanie, dlaczego w prezydium Rady Miejskiej
nie zasiada żaden z przedstawicieli okręgu wiejskiego? W imieniu pracowników
obsługi placówek oświatowych zwróciła się z prośbą o uwzględnienie tych osób
podczas planowania podwyżek. Ponadto zauważyła problem w MPK, gdzie
pracownicy skarżą się na niskie zarobki. Prosi o zagłębienie się w ten temat.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – poinformował, iż wydał polecenie
pracownikom, aby obliczyli jakie skutki wynikałyby z tego, że każdy otrzyma
płacę minimalną plus dodatek stażowy. Zaznaczył, iż jest za podwyżkami, ale
zależy to również od rady, która musi zabezpieczyć środki w budżecie na ten cel.
Andrzej Rożenek – radny – odniósł się do wypowiedzi radnej Szczepaniak,
stwierdzając iż Komisja powinna zacząć działać jak najszybciej, aby móc wyrażać
swoją opinię. Wyraził ubolewanie, iż nie mogła ona działać w pełnym składzie ze
względu na to, że niektórzy radni nie zgłosili akcesu do komisji.
Krzysztof Grabski – radny – podkreślił, iż w poprzedniej kadencji była szansa
na podział gminy na miejską oraz wiejską, ale niektórzy radni nie podzielili
pomysłu wnioskodawców.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odnośnie organizacji pracy
Rady oraz Komisji stwierdziła, iż ogrom pracy jaki wykonali radni podczas
pierwszej sesji Rady Miejskiej pozwolił na sprawne funkcjonowanie Rady na
koniec roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głos mieszkańcowi Gminy
Opoczno Panu Dariuszowi Krajewskiemu.
Dariusz Krajewski – Mieszkaniec Opoczna – zabrał głos w temacie uchwały w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Partyzantów.
Poinformował, iż przed laty był deweloperem, który budował mieszkania na
terenie Opoczna. Obecnie tego nie robi, gdyż ówczesne władze skutecznie
uniemożliwiły mu budowanie bloków właśnie na tym terenie, wprowadzając plan
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miejscowy. Poinformował, iż do dnia dzisiejszego posiada w tej okolicy 1000 m2
działki z którą od 10 lat nic nie może zrobić, bo zgodnie z planem miejscowym
przez środek działki przechodzi droga. Stwierdził, iż uchwała podjęta na
dzisiejszej sesji zostanie przez niego oraz inne osoby zaskarżona, ponieważ
według niego nie sprawdzono, czy jest ona zgodna z prawem. Uważa, że zawiera
błędy. Podważył również cenę za jaką działka została sprzedana. Podkreślił, iż 20
lat temu cena za jaką kupił teren to 50 zł za m2, a obecnie cena wynosi min. 100
zł za m2. Poinformował również o tym, iż urząd zrobił błąd już wcześniej wydając
zgodę na budowę budynku mieszkalnego, który posiada trzy kondygnacje plus
poddasze, gdzie plan miejscowy mówi jednoznacznie, że mają to być dwie
kondygnacje plus poddasze. Stwierdził, że jest za budownictwem
wielorodzinnym, ale są do tego celu przeznaczone stosowne tereny na których
należy przeprowadzić proces scalania.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała, że uchwała o
uchyleniu planu zagospodarowania przestrzennego w tamtym terenie była
procedowana w zeszłym roku.
Dariusz Krajewski – Mieszkaniec Opoczna – poinformował, iż było to podjęcie
decyzji o uchyleniu planu miejscowego. Nie ma dalej uchylenia tego planu.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – stwierdziła, iż dzisiaj nie było
procedowane uchylenie planu miejscowego, a zgoda na budowę budynku
wielorodzinnego na terenie, który jest przeznaczony w planie pod zabudowę
jednorodzinną.
Dariusz Krajewski – Mieszkaniec Opoczna – zapytał, czy jest to odpowiedź na
wniosek dewelopera, który wpłynął do urzędu?
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odpowiedziała, że jest to
odpowiedź na wniosek, ale w procedurze specustawy mieszkaniowej. Jedno z
drugim nie jest związane. Poinformowała, że wydaje jej się, że decyzja została co
do tamtej uchwały podjęta, ale nie jest dalej procedowana. W dniu 5 lipca tego
roku weszła w życie specustawa mieszkaniowa, która pozwala na pewne
ustępstwa za zgodą Rady, która takiej zgody w dniu dzisiejszym udzieliła.
Dariusz Krajewski – Mieszkaniec Opoczna – zapytał, czy plan został
uchylony?
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odpowiedziała, że nie.
Dariusz Krajewski – Mieszkaniec Opoczna – zapytał, jak w takim razie można
wydać zgodę nie uchylając planu.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odpowiedziała, że na terenie
na którym obowiązuje plan nie ma uwzględnionej zabudowy wielorodzinnej,
można na zabudowę wielorodzinną wyrazić zgodę.
Dariusz Krajewski – Mieszkaniec Opoczna – zapytał, czy rada będzie jeszcze
głosowała uchylenie planu, zanim wyda zgodę na warunki zabudowy i ruszy cały
proces?
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zaprzeczyła. Poinformowała,
że tamta uchwała poszła innym torem i obecnie nie wie na jakim jest etapie.
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Dariusz Krajewski – Mieszkaniec Opoczna – poinformował, iż wraz z
mieszkańcami nie pozwoli na to, aby w tym miejscu stanął czterokondygnacyjny
blok. Zaznaczył również, iż Rada Miejska nie może zrobić nic, aby uchronić
mieszkańców przed nieuczciwymi deweloperami. To mieszkańcy muszą o tym
wiedzieć i podejmować właściwe kroki. Poprosił również Burmistrza, aby zajął
się tematem scalenia gruntów pod budownictwo wielorodzinne. Stwierdził, iż w
uchylenie planu miejscowego zostały wciągnięte działki będące jego własnością,
o czym nie został poinformowany.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – stwierdziła, iż obecna rada nie
może odpowiadać za błędy poprzedników. Uważa, że gdyby problem został
poruszony podczas ostatniej kadencji to na pewno pomoc zostałaby udzielona.
Jadwiga Figura – radna - przypomniała o tym, że Burmistrz prosił o rozwagę
w tym temacie i przeniesienie głosowania na następne posiedzenie rady. Pośpiech
nie był potrzebny i należy działać zgodnie z prawem.
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – uważa, że uchwały które są
procedowane przygotowane są przez komórki merytoryczne, zgodnie z prawem i
nie można twierdzić, że podejmujemy decyzje niezgodne z prawem, ponieważ
Pan we wniosku pomylił dwie sprawy, czyli uchwałę o uchyleniu planu
przestrzennego zagospodarowania, która została uchwalona w sierpniu ubiegłego
roku, z tym co proceduje rada w dniu dzisiejszym. Prosi, aby nie wyciągać
pochopnych wniosków.
Jadwiga Figura – radna – uważa, że rada nie powinna działać zbyt pochopnie i
godnie reprezentować społeczeństwo.
Jakub Biernacki – radny - podziękował za głos mieszkańca. Stwierdził, iż w
Opocznie nie ma procesu konsultacji społecznych, ponieważ dodanie informacji
na BIP oraz umieszczenie ogłoszenia na słupie nie jest skuteczną formą
konsultacji społecznych. Apeluje o rozsądne podejmowanie decyzji oraz służy
pomocą, jeśli chodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych.
Andrzej Rożenek – radny – dziękuje mieszkańcowi za wystąpienie. Uważa, że
wszystkie projekty jakie otrzymują radni z merytorycznych wydziałów są
przygotowywane zgodnie z prawem. Stwierdził również i postara się to
udowodnić, iż w przeszłości były przygotowywane uchwały, które z
premedytacją były podejmowane przez radę. Uważa, iż dobrze że uchwała została
podjęta w dniu dzisiejszym, ponieważ stworzy to precedens i pozwoli dogłębnie
wyjaśnić sprawę.
Dariusz Krajewski – radny – zaznaczył, iż inne numery działek zostały
zaznaczone we wniosku, a bloki zostały naniesione na inne numery.
Krzysztof Grabski – radny – uważa, iż sprawa miała swój początek już w
poprzedniej kadencji.
Dariusz Krajewski – radny – zasugerował, aby gmina przystąpiła do podziału i
scalenia gruntów na zachód od ul. Partyzantów, na północ od ul. Wyszyńskiego i
na wchód od ul. Partyzantów. Uważa, że są to tereny odpowiednie na
budownictwo wielorodzinne.
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Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zwróciła się do radnego
Grabskiego, aby przestać snuć insynuacje. Projekty uchwał znalazły się w
porządku obrad na wniosek Burmistrza. Prosi, aby powstrzymać się od
komentarzy.
Andrzej Pacan – radny – zasugerował, iż odpowiednim terenem pod
budownictwo mieszkaniowe jest teren zakupiony w Januszewicach. Zapytał, czy
jest możliwość zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia
części terenu na ten cel.
Andrzej Rożenek – radny – prosi o umieszczenie w protokole wypowiedzi Pana
Krajewskiego w której wskazał, że w związku z podjętą uchwałą nie zgadzają się
numery działek. Prosi o zweryfikowanie tej kwestii przez służby Urzędu.
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – stwierdził, iż inicjatywa radnego
Andrzeja Pacana jest bardzo słuszna i będzie to analizowane. Jeżeli chodzi o
wypowiedź Andrzeja Rożenka to zostanie to sprawdzone i odpowiedź będzie
udzielona na następnej sesji.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją.
Głosownia imienne stanowią załącznik nr 31 do protokołu.
Projekty uchwał stanowią załącznik nr 32 do protokołu.
Ad. pkt. 9
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała
obecnym za udział i zamknęła III sesję Rady Miejskiej VIII kadencji
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam trzecią sesję Rady Miejskiej
w Opocznie”.
Godz. rozpoczęcia sesji 10.00, godz. zamknięcia sesji 16.30.
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 4 stycznia 2019r.
Sesja on – line dostępna pod adresem:
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba
Sekretarz obrad:
Tomasz Stańczyk
Protokołowały:
B. Kędziora
A. Firmowska
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