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Protokół Nr XLII/18 
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 23 marca 2018r. 
 

Ad. pkt. 1   
  Otwarcie obrad.                                                                                                                            
     

Czterdziestą drugą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 23 marca 
2018r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz 
wypowiadając formułę: „Otwieram czterdziestą drugą sesję Rady Miejskiej w 
Opocznie”. 

 
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu.                                                                                                                    
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.                                       
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 3 do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik  nr 4 do protokołu.  
Lista obecności sołtysów  stanowi załącznik  nr 5 do protokołu.  
Na sali jest 20 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił wszystkich zebranych o uczczenie 
minutą ciszy pamięć zmarłego Janusza Macierzyńskiego - Zastępcy 
Burmistrza Opoczna w latach 2007 – 2015 oraz byłego Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Opocznie. 
 
Ad. pkt. 2 

Wybór sekretarza obrad. 
 

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

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 1, wybrała radnego 
Jarosława Jurowskiego na sekretarza obrad XLII sesji Rady Miejskiej w 
Opocznie. 

 
Ryszard Starus – radny – W związku z rezygnacją mojej osoby z Klubu 
Radnych „Nowe Opoczno” oraz radnego Jarosława Jurowskiego stwierdzam, iż 
zgodnie ze statutem gminy wyżej wymieniony klub przestaje istnieć. Na ręce 
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Przewodniczącego składam regulamin Klubu „Opocznianie” Rady Miejskiej w 
Opocznie, który z dniem dzisiejszym utworzyli radni: Ryszard Starus – 
Przewodniczący, Jarosław Jurowski – członek, Eugeniusz Łączek – członek, 
Tomasz Rurarz – członek. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Uczestniczymy w wyjątkowej 
chwili, ponieważ po raz pierwszy mamy możliwość uczestnictwa w sesji 
odbywającej się w nowej Sali USC. Dzięki przychylności radnych zostały 
wyasygnowane środki na remont tego pomieszczenia i mam nadzieję, że 
będziecie się Państwo czuli tutaj jak u siebie. Od dzisiaj sesje będą transmitowane 
w internecie i jest to zgodne z prawem. Wynika to ze zmiany Ustawy o 
samorządzie gminnym. Z tego miejsca dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego 
– informatykom, pracownikom Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego, 
Kierownikowi Zespołu Zamówień Publicznych oraz Pani Skarbnik. Płytki 
otrzymaliśmy dzięki przychylności Pana Stanisława Tępińskiego – Prezesa 
Ceramiki Paradyż. Projekt wykonała Pani Eliza Stępień, a zrealizowała firma 
„Przemysłówka” z Częstochowy.  
 
Ad. pkt. 3 
  Przedłożenie porządku obrad. 

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

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołów z obrad  XL i XLI sesji Rady Miejskiej w Opocznie.  
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.   
6. Zapytania i interpelacje radnych.  
7. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie 

Opoczno w roku 2017. 
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu  wspierania rodziny za 2017r.                                                     

oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. 
9. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                                            
za rok 2017 – ocena.  

10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2017r. 

11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za 
2017r. 

12. Czystość i porządek w gminie – ocena oraz analiza opłat za odpady 
komunalne. 
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13. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2017r. - całkowity 
koszt zadania. 

14. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji                 

w Opocznie,  
b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie,  
c) przekazania środków finansowych dla policji, 
d) udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego, 
e) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                    

roku 2018,  
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno                                                        

na lata 2018-2029, 
g) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,  
h) podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,  
i) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych                                     

i Administracji o zmianę granic miasta Opoczno,  
j) likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół 

Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie,  
k) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,  
l) powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego 
Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg,   

m) wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy 
drogach powiatowych na terenie Gminy Opoczno,  

n) przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 
2018”,  

o) przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia   
jednostki pomocniczej Gminy tj. Osiedla Ustronie w Opocznie,  

p) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SP im. AK „Doliniacy” w 
Libiszowie. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 

obrad sesji. Brak głosów. 
 
Ad. pkt. 4. 

Przyjęcie Protokołów z obrad  XL i XLI 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 XL sesji Rady 
Miejskiej w Opocznie. 

 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest za 
przyjęciem protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 
stycznia 2018r. w wersji przedłożonej. 

Rada Miejska głosami:  za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół 
z obrad XL sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 
2018r. 

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

Miejskiej w Opocznie. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest za 
przyjęciem protokołu z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 
lutego 2018r. w wersji przedłożonej. 

Rada Miejska głosami:  za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół 
z obrad XLI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 lutego 
2018r. 

 
Ad. pkt. 5.  

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Sprawozdanie otrzymaliście Państwo z 
materiałami na sesję, dlatego proszę o zadawanie pytań. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Krzysztof Grabski – radny – W związku z tym, że mieszkańcy nie mieli 
możliwości zapoznania się ze sprawozdaniem, proszę o jego odczytanie. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Tak jak powiedziałem na wstępie 
Państwo otrzymaliście materiały wcześniej. Wydaje mi się, że nie ma takiego 
obowiązku, ani potrzeby.  
Jadwiga Figura – radna – Niepokoi mnie fakt umarzania podatków. Rozumiem, 
że zdarzają się różne sytuacje życiowe, ale moim zdaniem jest to zbyt częsta 
praktyka.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Każdy przypadek rozpatrujemy 
indywidualnie. Jeżeli ma Pani zastrzeżenia do jakiegoś konkretnego przypadku to 
zapraszamy na rozmowę. Będziemy starali się wytłumaczyć naszą decyzję. 
Umarzanie podatków to nic nowego. Jeśli chodzi o nasze jednostki lub szpital 
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powiatowy to jest już rzecz zastała i wieloletnia. Jeżeli chodzi o konkretny 
przypadek to proszę o taką informację, będzie nam się łatwiej odnieść do tematu.  
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. pkt. 6. 

Zapytania i interpelacje radnych. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Jadwiga Figura – radna – W imieniu mieszkańców ulic Leśnej od ul. 
Krasickiego i ul. Torowej chciałabym zapytać dlaczego z budżetu, mimo Pana 
obietnic, wykluczono inwestycję na tej ulicy? Po raz kolejny proszę o podwyżki 
dla pracowników obsługi placówek oświaty.  
Tomasz Rurarz – radny – Słyszałem informację, że grupa ok. 30 mieszkańców 
wystąpiła do Sądu o odszkodowanie za tzw. grunty OZMO. Proszę o szerszą 
informację w tym temacie. Czy wystąpili oni z wnioskiem o ugodę do gminy, czy 
z roszczeniami do Sądu i jaka ewentualna kwota wchodzi w grę?  
Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – W imieniu 
mieszkańców proszę o wyłożenie kostki przy ul. Partyzantów, od ul. 
Piotrkowskiej w stronę Vita – Medu. Część chodnika jest wyłożona, natomiast na 
drugiej są stare, połamane płyty chodnikowe. Proszę o pozytywne załatwienie 
sprawy. 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – Jeśli chodzi o grunty OZMO - na dzień dzisiejszy nie została podjęta 
żadna ugoda z właścicielami wywłaszczonych gruntów.  W Sądzie Okręgowym 
w Piotrkowie Trybunalskim założone są 4 sprawy dotyczące przyznania 
odszkodowań, natomiast jedna sprawa została założona w Sądzie Rejonowym w 
Opocznie. Sprawy, które założone są w Sądzie w Piotrkowie Trybunalskim są 
założone przez spadkobierców. Żądania kwoty odszkodowań sięgają w granicach 
85 zł/m2, jedna sprawa to 100 zł/m2 . Zaznaczam, że zdaniem Burmistrza i radców 
prawnych nie wszystkie odszkodowania są słuszne, w szczególności kwota 
odszkodowań, która według nich jest zawyżona zwłaszcza, że żądania nie są 
adekwatne do stanu prawnego z lat 70. W tamtych latach były to paski gruntu o 
szerokości 2 – 4m, a długości ok. pół kilometra bez dostępu do drogi i mediów. 
Roszczenie w takiej kwocie jest niezasadne.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – W związku z tym, że jesteśmy zmuszeni 
wykupić sprzedane wcześniej grunty za Miejskim Domem Kultury 
wstrzymaliśmy inwestycje na ul. Leśnej ze względu na przekierowanie środków.  
Grunt za MDK jest strategiczny dla miasta. ZUS sprzedał grunt za 920 tys. zł i 
musimy zabezpieczyć te środki w budżecie. Mam nadzieję, że Państwo 
rozumiecie sytuację.  Chodnik w stronę Vita – Med – widzę taką zasadność, ale 
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w tym roku nie zabezpieczyliśmy kwoty na ten cel. Postaramy się zrealizować 
inwestycję w przyszłym roku. 
Barbara Wacławiak – radna – W styczniu przy uchwalaniu budżetu prosiliśmy 
Przewodniczącego o możliwość składania wniosków. Padło stwierdzenie, że jest 
to budżet Burmistrza, a my nie mamy prawa go zmieniać. Minął miesiąc, a budżet 
się zmienił. Gdyby Pan stwierdził, że nie mamy pieniędzy i rezygnujemy z tych 
inwestycji to mieszkańcy i radni zrozumieliby to, niestety tak nie jest. Dwie ulice 
są wyrzucone z budżetu, a kolejne dwie wprowadzone. Nie brakuje pieniędzy, 
tylko zmieniły się priorytety.  
Jadwiga Figura – radna – Przychodziłam z mieszkańcami i Pan obiecał, że w 
tym roku droga będzie na pewno. Wie Pan, że tereny są zalewane. Niestety 
okazało się, że w budżecie nie znalazła się ul. Leśna i ul. Torowa,  tylko projekty 
innych ulic. Przypomnę, że na początku kadencji po przeglądzie, wiele projektów 
poszło do kosza ponieważ stwierdzono, że nie damy rady zrealizować wszystkich 
inwestycji. Proszę, aby powrócił Pan w kolejnym budżecie do tego, co Pan 
obiecał. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Do Prezesa MPK – proszę o 
uaktualnienie rozkładów autobusów na przystankach. Apeluję do Pana 
Burmistrza o zwiększenie środków na odkopanie lub odmulenie większej ilości 
rowów melioracyjnych na terenie wiejskim. W 2017 roku na ten cel przeznaczono 
38 tys. zł w budżecie, obecnie jest to kwota 25 tys. zł.   
Krzysztof Grabski – radny – Na poprzedniej sesji Pan Przewodniczący nie 
udzielił głosu sołtysowi Wólki Karwickiej. Proszę, aby więcej się to nie 
powtórzyło. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Jeżeli któryś z 
sołtysów poprosi o zabranie głosu, na pewno nie odmówię.  
Andrzej Pacan – radny – Opoczno znalazło się w gronie pięciu miast w 
województwie łódzkim, które otrzyma środki na termomodernizację budynków 
mieszkalnych.  Będzie to dotyczyło zarówno terenu miejskiego jak i wiejskiego. 
Jakie będą kryteria i w jakim stopniu mieszkańcy wsi otrzymają dofinansowania?  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jeśli chodzi o termomodernizację 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, to nie ma żadnych ustaleń co do tego, 
że jest lista pięciu miast i Opoczno znalazło się na tej liście. W Sejmie jest 
procedowana zmiana do ustawy o termomodernizacji i remoncie budynków. W 
ramach tych zmian jest koncepcja dofinansowania ze środków ministerialnych 
termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla osób najuboższych. 
Projektem mają zostać objęte gminy do 100 tys. mieszkańców spośród listy 33 
miast znajdujących się na liście WHO w 2015r. z największym 
zanieczyszczeniem powietrza.  Opoczno jest na tej liście i w momencie  kiedy 
ustawa zostanie uchwalona Opoczno znajdzie się w tym programie. Na dzień 
dzisiejszy jest to procedowane. Koncepcja ustawy polega na tym, że mają być 
termomodernizowane budynki jednorodzinne na terenie całej gminy w 70% ze 
środków Ministerstwa, 20% środków z WFOŚ i 10% ze środków własnych 
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gminy. Obejmie rodziny, których dochód nie przekracza 250% minimum 
socjalnego na jednego członka. Klasyfikacja odbędzie się na podstawie 
indywidualnego wywiadu socjalnego przez pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej wraz ze służbami technicznymi. Będzie to budynek, który nie spełnia 
norm dotyczących niskiej emisji, ma piec tzw. „kopciuch”, dochody nie 
przekraczają 250% minimum socjalnego na osobę. 
Jadwiga Figura – radna – Mieszkańcy nadal skarżą się na odlewnię. Pytają co 
rada będzie robiła, aby zminimalizować ten problem. Same pomiary to nie 
wszystko. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jeśli chodzi o odlewnię to wiele razy 
podkreślaliśmy, że temat odlewni leży w jurysdykcji Starostwa Powiatowego. 
Działania jakie wcześniej podjęliśmy, czyli pobranie próbek, opłata za badania, 
czy rozmowa z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska nie przyniosły 
skutku. Opracowywany jest program ograniczenia niskiej emisji pod patronatem 
Marszałka Karczewskiego i w ramach tych działań Opoczno wystosowało 
postulaty do umieszczenia w tym programie pod kątem odlewni. Jednym z 
postulatów było to, aby WIOŚ mógł kontrolować odlewnię bez wcześniejszego 
powiadamiania.  
Krzysztof Grabski – radny – Otrzymałem ostatnio informację z ostatnich 3 lat 
na temat Ochotniczych Straży Pożarnych. Podliczyłem jednostki z terenu 
miejskiego oraz jedną z terenu wiejskiego. Koszty jednostki w Dzielnej wyniosły 
99 tys. 838 zł. Koszty OSP w Opocznie to 105 tys. 616 zł. Chciałem zapytać, kto 
kontroluje te jednostki?  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – OSP są to jedyne w strukturach gminy 
służby, które zabezpieczają działalność gminy pod wieloma względami: sztab 
antykryzysowy, działania powypadkowe, działania związane z wichurami, 
powodzie, działania strażackie oraz zabezpieczanie różnego rodzaju imprez. 
Budżet przeznaczany na działalność OSP jest od wielu lat na takim samym 
poziomie, a zakres ich prac stale się zwiększa. Jeśli chodzi o kontrolę – co roku 
środki są budżetowane w Wydziale do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności. 
Podział środków na poszczególne jednostki odbywa się przy udziale Zarządu 
Gminnego OSP, czyli samych strażaków. Mamy trzy jednostki w ramach 
Krajowego Sytemu Ratownictwa Gaśniczego, które są inaczej budżetowane, niż 
te które są poza systemem. Mogę zapewnić ze swojej strony, że środki dzielone 
są prawidłowo i nadzorowane są przez służby urzędu oraz same jednostki OSP. 
Krzysztof Grabski – radny – Proszę o kopie Kart Drogowych, protokołów z 
akcji oraz kto prowadził szkolenia dla strażaków. 
Jarosław Jurowski – radny – Zapraszam wszystkich do wstąpienia do OSP. 
Mamy 8 jednostek. W zeszłym roku było 108 wyjazdów. W OSP pracują 
ochotnicy, którzy pracują również zawodowo, mają swoje rodziny, czasami w 
nocy uczestniczą w akcjach. Czy 105 tys. zł na Opoczno to dużo? Moim zdaniem 
za mało.  
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Krzysztof Grabski – radny – Ja nie mówię, że OSP nie jest potrzebne. Chodzi 
mi o transparentność informacji. Proszę o kopię dokumentów o których mówiłem. 
Jarosław Jurowski – radny – Transparentność jest. Proszę zgłosić się z 
wnioskiem do wydziału i otrzyma Pan informację.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Gdyby transparentności nie było i byłyby 
jakieś ukryte działania ze strony gminy to Pan radny nie byłby w posiadaniu tych 
dokumentów, które ma. Jeżeli złoży Pan kolejny wniosek również otrzyma Pan 
odpowiedź. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności 
– Jeśli chodzi o kopie kart drogowych i kto prowadziły kursy -  kursy prowadziła 
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej, a także mogą być prowadzone 
na zlecenie gminy. Nie jesteśmy w posiadaniu protokołów z akcji. Te dokumenty 
ma Państwowa Straż Pożarna.  
Andrzej Pacan – radny – Sprawa kanalizacji – co gmina robi w tym zakresie, 
aby ukończyć ją na terenie wiejskim? Czy gmina szuka programów w tym 
temacie?  
Beata Wiktorowicz – radna – Ile było pozyskanej kostki z ul. Biernackiego? 
Gdzie została rozdysponowana i czy jeszcze została? Moje pytanie wiąże się z 
tym, że na Osiedlu Ustronie jest potrzeba wykonania kilku niewielkich odcinków 
chodników. Czy można liczyć na kostkę z odzysku?  
Tomasz Kopera – radny – Zakończyła się inwestycja na ul. Biernackiego                       
i zasadnym byłoby zgłoszenie w ramach gwarancji nawierzchni przy łączeniu z 
ul. Kossaka. Moim zdaniem nie jest to dobrze wykonane.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Informacja przekazana w ten sposób, że 
nie ma budowanej kanalizacji na wsi jest nieprawdziwa. W 2016 roku zakończył 
się realizowany przez PGK i Gminę Opoczno Krajowy Program Budowy 
Kanalizacji Sanitarnej. W ramach tego programu skanalizowaliśmy miejscowości 
gminne, które można było objąć tym programem, czyli te które spełniały 
określony współczynnik zaludnienia. Miejscowości, które nie spełniały tego 
wskaźnika, na dzień dzisiejszy muszą być realizowane z własnych środków oraz 
środków PGK z amortyzacji. Na dzień dzisiejszy w planie budowy kanalizacji na 
wsi są zamieszczone miejscowości: Sielec, Różanna, Janów Karwicki.  
Beata Wiktorowicz – radna – Chciałabym wiedzieć, czy monitoring na stacji 
Opoczno Płd. został poprawiony? Czy drugi parking również został objęty 
monitoringiem?  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – 
Kostka pozyskana z ul. Biernackiego w większości została rozdysponowana na 
łączniki pomiędzy ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej, na plac zabaw przy ul 
Zjazdowej, parking na ul. Słowackiego oraz znaczną część przekazano 
powiatowi. Pozostało 1200m2 kostki, która jest już rozdysponowana na chodniki 
na ul. Świerkowej, ul. Granicznej ul. Przemysłowej, ul. Matejki oraz ścieżkę 
rowerową przy ul. Partyzantów. Realizacja inwestycji przy ul. Biernackiego i ul. 
Słowackiego jeszcze się nie zakończyła, pozostały do wykonania zieleńce oraz 
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sadzenie drzew. Corocznie będą odbiory pogwarancyjne i elementy które będą do 
poprawy, zostaną poprawione. Wykonanie tego zadania było uzależnione od 
środków pozyskanych z Urzędu Wojewódzkiego i wymagało dużo cierpliwości i 
wysiłku ze strony Urzędu i Burmistrza, aby firma ukończyła inwestycję w 
terminie. Co do monitoringu na Opoczno Płd. – zarówno od ul. Ogrodowej jak i 
pętli w Januszewicach monitoring jest sprawny. Parkingi są monitorowane z 
każdej strony. Będzie realizowany dodatkowy monitoring z chwilą, kiedy w 
marcu ruszy budowa drugiego peronu.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Pani Burmistrz wymieniła miejscowości do 
kanalizacji, ale gro tych sołectw to uzupełnienia przyłączy do sieci już istniejącej. 
Statystyki pod tym względem wyglądają korzystnie, ale jest jeszcze dużo 
miejscowości, które kanalizacji nie mają. Samo przedsiębiorstwo nie jest w stanie 
zrealizować tej inwestycji, jeżeli nie będzie miało wsparcia i pomocy ze strony 
gminy.  
Alicja Szczepaniak – radna – W zeszłym roku Pan Burmistrz był na ul. 
Wyszyńskiego w sprawie boiska. Teren został przygotowany, a boiska nie ma. 
Czy w tym roku zostanie zrealizowany ten projekt? Mieszkańcy pytają również o 
oświetlenie garaży na ul. Wyszyńskiego, co dalej? 
Michał Konecki – Prezes PGK – Stan sanitacji gminy na dzień dzisiejszy 
obejmuje 5/6 terenu gminy. Jest to przede wszystkim miasto oraz sołectwa, które 
spełniały narzucony współczynnik RLM. Dotacje unijne, które będą 
przeznaczane na kanalizację w najbliższych latach, będą obejmowały tą część, 
gdzie współczynnik był za niski. Okres sanitacji całej gminy przewidziany jest w 
tej chwili na ok. 12 lat. W najbliższym czasie otrzymacie Państwo plany 
inwestycyjne na 3 lata. Ostatnimi czasy weszła zmieniona ustawa Prawo Wodne. 
Zgodnie z ustawą wybraliśmy amortyzację pełną i mogę powiedzieć, że zgodnie 
z tym nie będzie podwyżek cen za wodę i ścieki.  Staram się szukać nowych 
projektów, z których możemy pozyskać dodatkowe fundusze, ale musimy 
pamiętać również o tym, że w takich sytuacjach potrzebne są również środki 
własne. 
Tomasz Kopera – radny - Czy Pan Burmistrz mógłby powiedzieć o strategii 
gminy w sprawie lokalizacji przedsiębiorstw na terenach pozyskanych przez 
gminę w Januszewicach? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Pierwszy krok jaki podjęliśmy to 
wydzielenie trzech działek od strony południowej o mniejszym areale w stronę 
stacji Opoczno Płd., aby zadowolić inwestorów, którzy już chcę inwestować na 
tych terenach. O tej większej części nie możemy wiele powiedzieć, ponieważ 
przyjeżdżają do nas ludzie z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i niewiele 
informacji możemy od nich otrzymać.  
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – Decyzją Pana Burmistrza została uruchomiona procedura podziału 
geodezyjnego, która będzie polegała na wydzieleniu trzech działek 
inwestycyjnych od strony południowej. Będą one miały powierzchnię ok. 2 ha, 3 
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ha oraz 4 ha. Przewidywany termin ukończenia procedury to maj. Następnie przy 
procedurze o zbyciu nieruchomości niezbędne jest podanie do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości do zbycia oraz uruchomienie procedury 
przetargu. Przetarg może zostać ogłoszony pod koniec września, początek 
października.  
Beata Wiktorowicz – radna – Kiedy planowane jest ukończenie inwestycji na 
ul. Granicznej? W imieniu mieszkańców proszę o jak najszybsze jej ukończenie i 
udrożnienie drogi. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego- 
Termin zakończenia ul. Jana Pawła II, bo ul. Graniczna jest już ukończona, 
przewidziany jest na 30 czerwca. Firma jest gotowa w każdej chwili wejść i 
ukończyć zadanie. Wszystko uzależnione jest od pogody. Z chwilą, kiedy ruszą 
wytwórnie mas bitumicznych, wykonawca ukończy pracę.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Nadmienię, iż do 
Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja.   
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. pkt. 7. 

Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie  
w gminie Opoczno w roku 2017. 
 

Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Opocznie – przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą bezrobocia w 
Gminie Opoczno. Ponadto radni zapoznali się z materiałem stanowiącym 
załącznik nr 8 do protokołu.  
Ponadto radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział 
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie, który stanowi załącznik nr 8a do 
protokołu z sesji.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Alicja Szczepaniak – radna – Ile wynosi zasiłek dla osób powyżej 55 roku 
życia? 
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Opocznie – Jeżeli taka osoba posiada ponad 20 - letni staż pracy, który zaliczany 
jest do okresów zasiłkowych pobiera zasiłek w wysokości 120%, czyli 997,40 zł. 
brutto. 
Robert Grzesiński – radny – Dziękuje, z ramienia szpitala za dobrą współpracę 
z Urzędem Pracy. 
Barbara Wacławiak – radna – Czy będziecie Państwo dysponować jeszcze 
stażami dla osób powyżej 55 roku życia? 
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Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Opocznie – Jeżeli chodzi o fundusz stażowy to środki zostały już zaangażowane. 
Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe środki to czekamy na odpowiedź na wniosek 
złożony dla grupy wiekowej 30 – 50 lat z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Złożyliśmy również wnioski w ramach rezerwy do Ministerstwa dla osób 
długotrwale bezrobotnych. Będziemy starali się również o środki w ramach robót 
publicznych dłużników alimentacyjnych.  
Barbara Wacławiak – radna – Czy dla osób długotrwale bezrobotnych jest jakiś 
warunek wiekowy? 
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Opocznie – Nie. Wystarczy, że jest długotrwale bezrobotna.  
Krzysztof Grabski – radny – Czy dużo jest osób, które korzystają z bonów 
zasiedleniowych, a później z różnych przyczyn muszą oddawać te środki? 
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Opocznie – Forma jest skierowana wyłącznie do osób do 30 roku życia. W 2017 
roku skorzystało z tej formy ponad 90 osób. Musiały one w pewien sposób 
zabezpieczyć nam te środki w formie poręczenia osób pracujących. Aby spełniły 
podstawowe warunki to osoby te muszą być zatrudnione i mieć opłacane składki 
przez 6 miesięcy, łącznie w ciągu 8 miesięcy. Czasami zdarza się tak, że osoby 
muszą zwracać środki, bo nie wywiązały się z tego kryterium lub okazuje się, że 
pracodawca nie opłacał składek przez 6 miesięcy. 
Andrzej Kacprzak – radny – Co Urząd Pracy robi, aby aktywizować młodych 
ludzi oraz aby spełnić ich oczekiwania?  
Małgorzata Pantak – Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w 
Opocznie – Pozyskujemy środki, aby wdrażać projekty, które mają aktywizować 
młodych ludzi. Projekt, który jest realizowany w ramach programu operacyjnego 
„Edukacja, rozwój” zakłada, że osoby do 30 roku życia mogą korzystać ze 
wszystkich form: staży, prac interwencyjnych, bonów na zasiedlenie, bonów 
szkoleniowych. Obecnie każda osoba młoda, która rejestruje się w Urzędzie Pracy 
i jest chętna do pracy, szybko ją otrzymuje. 
 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości. 
 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad.pkt.8 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 
2017r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań. 
 
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – przedstawiła informację (załącznik nr 9 do protokołu). 
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Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Alicja Szczepaniak – radna – W ostatnich dniach wiele się słyszy, że rodziny 
zwracają pieniądze z programu 500+. Jak to wygląda na terenie naszej gminy? 
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – W 2017 roku na terenie naszej gminy  w przypadku 
100 rodzin musiały być wydane decyzje o zwrocie świadczenia 500+ na kwotę 
137 tys. zł. Pieniądze zwracane są do budżetu Państwa. Do tej pory ze stycznia i 
lutego świadczenie zwróciło 20 rodzin na kwotę 19.700 zł. 
Tomasz Kopera – radny – W jakiej kwocie do rodzin z terenu gminy Opoczno 
zostało przekazane świadczenie 500+ w 2017 roku.  
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie - Była to kwota ok. 24 mln 500 tys. zł. Objęło to 2978 
rodzin. 
Barbara Wacławiak – radna – Proszę o porównanie roku 2017 i 2016 pod 
względem rodzin, które potrzebują wsparcia asystentów. Zmniejszyła się, czy 
zwiększyła?  
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – Liczba rodzin, które mogłyby być objęte usługą 
asystenta rodziny nie jest do końca zdiagnozowana. W 2015 roku w gminie 
Opoczno w ośrodku zatrudniony był 1 asystent rodziny, który ustawowo może 
pracować z 15 rodzinami. Później podjęliśmy starania o zatrudnienie kolejnego 
asystenta, który miał kolejne 15 rodzin pod opieką. W 2017 roku zatrudniliśmy 
jeszcze jednego asystenta rodziny. Dodatkowo w 2016 roku napisaliśmy projekt 
o pozyskanie środków ok. 500 tys. zł na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny. 
Barbara Wacławiak – radna – Kiedyś byliśmy na spotkaniu w Starostwie na 
którym mówiła Pani m.in. o zatrudnieniu psychologów dla pracowników 
MGOPS. Bardzo podobał mi się ten pomysł, natomiast nic nie słyszałam o jego 
realizacji.  
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – Otrzymałam dziś wiadomość,  że przeszedł nasz 
projekt konkursowy złożony do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej o reorganizację ośrodka na kwotę ponad pół miliona złotych w ramach 
którego zaprojektowaliśmy zatrudnienie psychologa. 
Jadwiga Figura – radna – Jak później będzie wyglądało zatrudnienie tych osób 
w momencie kiedy środki się skończą? 
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – Będziemy pisać kolejne projekty i starać się pozyskać 
środki. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła informację w zakresie prowadzenia Placówek Wsparcia 
Dziennego (załącznik nr 10 do protokołu). 
Barbara Wacławiak – radna – Czy mogłaby Pani podać koszty pobytu dzieci w 
placówkach pieczy zastępczej? 
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 Maria Barbara Chomicz – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie – Ogólna kwota za 2017 rok wyniosła 246 tys. zł za 39 
dzieci. 
 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości. 
 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. pkt. 9 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2017 – ocena. 

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła informację (załącznik nr 10 do protokołu).  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Robert Grzesiński – radny – Szpital w Opocznie przekształca się w izbę 
wytrzeźwień. Gmina Opoczno powinna pomyśleć o izbie wytrzeźwień, by nie 
obciążać placówki medycznej. Proszę, aby działania przeciwko alkoholizmowi 
zostały rozbudowane o izbę wytrzeźwień. Proszę o uwzględnienie tej potrzeby. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Pierwsze pytanie dotyczy środków na 
organizację zajęć feryjnych w placówkach oświatowych – kwota to 12 tys. zł. 
Jaka była wnioskowana kwota i czy tyle placówki otrzymały, o ile wnioskowały? 
Nie wszystkie placówki są ujęte, czyli nie wszystkie wnioskowały? Od czego 
zależy przyznawana kwota?  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności 
– Kwota przekazana do poszczególnych placówek oświatowych wynika z 
wniosków oraz z ilości godzin, które zaplanowały na te zadania i ilości dni. Nie 
odpowiem na drugie pytanie. Zawsze placówki wnioskują o więcej, a my w 
ramach budżetu dzielimy i zatwierdza Burmistrz.  
Jadwiga Figura – radna - Na tle ustawy o wychowaniu w trzeźwości na jakim 
etapie jest decyzja co do sprzedaży alkoholu w nocy? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności 
– Co do sprzedaży napojów alkoholowych nie mamy na razie opracowanej 
koncepcji. 19 marca byliśmy na szkoleniu. Mają być uchwały co do ilości 
procentów, na które są wydawane zezwolenia i musimy prowadzić konsultacje na 
terenie wiejskim.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Mamy 
zapis w tym punkcie „ocena”, ale przyjmiemy informację do wiadomości.  
 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości. 
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Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 
Ad. pkt.10  

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2017r. 

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła informację (załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Alicja Szczepaniak – radna – Wracam do ”Zapytań i interpelacji radnych”- Pan 
Przewodniczący nie zwrócił uwagi na to, że nie dostałam odpowiedzi na moje 
pytanie. Na początku sesji Pan Sekretarz powiedział, że sesja jest nagrywana na 
żywo, mieszkańcy obserwują nasze obrady i dostałam kilka tel i sms-ów, dlaczego 
Burmistrz nie odpowiedział moje pytanie, co dalej z boiskiem i oświetleniem 
garaży? 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna – Proszę o wypowiedź Naczelnika 
Snopczyńskiego. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
Nawierzchnia została wykonana jako nawierzchnia gruntowa. Pozostało posiać 
trawę i zainstalować bramki. To zakres, który pozostał do wykonania. Nie ma 
zabezpieczonych środków w budżecie roku 2018. Co do oświetlenia garaży to 
dokumentacja na oświetlenie garaży jest wykonana, trzeba ją zaktualizować. 
Koszt wykonania oświetlenia to ok. 50 tys. zł wraz z aktualizacją dokumentacji. 
To zadanie również nie zostało ujęte w budżecie na 2018r., więc nie weszło do 
realizacji. Jakie będą kolejne losy, być może przy aktualizacji budżetu w 
kolejnych miesiącach to zadanie zaistnieje, jak tak to będziemy je realizować.   
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów zamknął ją i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.  
 

Ad. pkt. 11 
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 

za 2017r. 
 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła informację (załącznik nr 11 do protokołu). 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów zamknął ją i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 12 

Czystość i porządek w gminie – ocena oraz analiza opłat za odpady 
komunalne. 

 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – przedstawił informację (załącznik nr 
12 do protokołu). 
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie, który stanowi 
załącznik nr 12 a do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Barbara Wacławiak – radna – Do Pana Prezesa PGK. Moim zdaniem kontenery 
na osiedlach są w bardzo złym stanie. Czy macie w planach je wymieniać? Ile 
mamy odbiorców zewnętrznych w ramach RIPOK? 
Michał Konecki – Prezes PGK – Kosze wymieniane są na bieżąco. Pan 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej wnioskował o nowe. Problemem 
jest to, że nie stoją one na powierzchniach utwardzonych dlatego zarywa się dno. 
Kontenery KP7 są na bieżąco modernizowane. Mogę przygotować informację na 
temat ilości blachy jaką zakupiliśmy do naprawy. Zutylizowaliśmy bardzo dużą 
ilość kontenerów i to co udało nam się z nich odzyskać przeznaczyliśmy na nowe. 
Całkiem nowych kontenerów zakupiliśmy 7. Sugerowałbym, że od KP7 powinno 
się odchodzić, ponieważ bardzo ciężko je się obsługuje oraz dba o higienę tych 
pojemników.  
Barbara Wacławiak – radna – Zgłaszałam, że obok bloku mam pojemnik z 
którego się sypie. Dostałam nowy, który nie jest w lepszym stanie.  
Michał Konecki – Prezes PGK – Jeżeli Państwo Radni macie taką wiadomość, 
że gdzieś jest uszkodzony kontener to proszę, abyście zgłaszali. Co do drugiego 
pytania – podział firm, które dostarczają do nas śmieci z zewnątrz jest pół na pół. 
Ok. 560 ton było z naszej spółki i ok. 500 ton z zewnątrz. Mamy podpisane 7 
umów z firmami, które obsługują m. in. Sulejów, Piotrków Tryb., Tomaszów 
Maz. Dodatkowo staramy się nawiązywać kontakty z firmami w temacie 
recyklingu.  Czyli mamy 7 firm, które dostarczają odpady zmieszane oraz 8 firm, 
które dostarczają odpady inne niż zmieszane.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Na Komisji Rolnictwa jeden z sołtysów zapytał 
o kwestię folii z kiszonek. Moim zdaniem należałoby rozważyć oraz 
rozpropagować wśród rolników, że podczas odbierania odpadów 
wielkogabarytowych mogą taka folię wystawić przed swoją posesję.  
Michał Konecki – Prezes PGK – Nie chciałbym udzielać dziś na to pytanie 
odpowiedzi, ponieważ nie analizowałem tego. Postaram się w najbliższym czasie 
ustosunkować do tego pytania.  
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Jadwiga Figura – radna – Ile osób nie ma zawartych umów jeśli chodzi o odbiór 
śmieci?  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – Na terenie gminy mamy 6401 
nieruchomości. Podstawą opłaty są złożone deklaracje, których złożono 6537. 
Jest ich więcej, ponieważ bywa że na jednej nieruchomości znajdują się dwa 
odrębne gospodarstwa domowe. Z 6401 nieruchomości 5 nie złożyło deklaracji i 
nie spodziewamy się, aby to się zmieniło.  
Michał Konecki – Prezes PGK – Jeśli chodzi o firmy to mamy podpisanych 550 
umów z PGK. Przed podwyżką było podpisanych 610 umów. Nie zakończył się 
jeszcze proces podpisywania wszystkich umów. Na terenie gminy mamy ok. 1700 
firm. Zaznaczam, że firmy nie muszą wyłącznie z nami podpisywać umów, 
dlatego nie możemy tego zweryfikować.  
Jarosław Jurowski – radna – Musimy się  zastanowić, gdzie reszta firm wywozi 
śmieci. Są to lasy, kosze osiedlowe. Nie łudźmy się, że te firmy podpisały umowy 
z innymi odbiorcami. PGK zbiera śmieci w godzinach porannych, a o godz. 16 
kosze na ulicach się przesypują.  Dochodzi do tego, że przedsiębiorcy wywożą 
śmieci na osiedla. Musimy się tym zainteresować, uruchomić odpowiednie 
służby, ponieważ niebawem utoniemy w śmieciach. 
Krzysztof Grabski – radny – Musimy również zwrócić uwagę na to, że mamy 
bardzo wiele firm jednoosobowych. 
 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości. 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. pkt. 13.  

Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2017r. – 
całkowity koszt zadania.  

 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – przedstawił informację (załącznik nr 
13 do protokołu).  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Michał Konecki – Prezes PGK – Chciałbym Państwa przeprosić, że podczas 
ostatnich śnieżyc nie wszystko do końca było idealnie, tak jak powinno mieć to 
miejsce. Będziemy pracować nad drogami tzw. trzeciej kolejności i będziemy 
koparki wysyłać wcześniej. Chciałbym podziękować moim pracownikom za 
zaangażowanie w pracę. 
Barbara Wacławiak – radna – Czy będzie możliwość, aby pojazd czyszczący 
drogi wjechał również czasami na uliczki osiedlowe? Na Osiedlu Kolejowym 
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przy bloku nauczycielskim są kratki, które odprowadzają wodę i jak piachu jest 
dużo to wszystko spływa do kratki zatykając ją.  
Andrzej Kacprzak – radny – Chciałbym zapytać o koszty utrzymania 
zimowego. Z tego co wiem to w powiecie opoczyńskim na 317 km dróg wydano 
300 tys. zł, natomiast w gminie na 160 km dróg wydano 900 tys. zł. Czy to 
standard decyduje? Skąd taka różnica?  
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – Mamy dużo dróg z terenu miasta 
Opoczna, których standardem jest, aby były drogami czarnymi. Utrzymanie dróg 
w takim standardzie drogo kosztuje. Jeśli chodzi o drogi powiatowe to one były 
odśnieżane głównie na terenach wiejskich i posypywane mieszkanką piaskowo – 
solną głównie na skrzyżowaniach, zakrętach i ewentualnie wzniesieniach. Koszt 
wynika ze standardu utrzymania ulic miejskich. Ponadto do utrzymania są 
również chodniki, które musimy posypać.  
 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości. 
 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i przeszedł 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. pkt. 14  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji           
w Opocznie, 
 

Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przekazania środków 
finansowych dla Komendy powiatowej policji w Opocznie. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Jarosław Jurowski – radny – Mieszkańcy informują mnie o tym, że na ulicy 
Inowłodzkiej oraz ul. Gen. Bończy coraz częściej pojawiają się samochody 
ciężarowe wypełnione żwirem, piaskiem. Wjazd dla samochodów ciężarowych 
od Inowłodza jest zablokowany. Powinny się one poruszać małą obwodnicą. 
Prośba do policji jest taka, aby wysyłać tam patrole i kontrolować od czasu do 
czasu.  
Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji – Znak B5 funkcjonujący 
na terenie naszego miasta, czyli zakaz poruszania się samochodów ciężarowych 
to mandat w wysokości 350 zł i 3 pkt. karne. Dane statystyczne z zeszłego roku 
mówią, że na terenie miasta Opoczno było 200 wykroczeń z udziałem 
samochodów ciężarowych. Będziemy zwracać szczególną uwagę, jeśli chodzi o 
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pojazdy ciężarowe. Ruch docelowy musi się odbywać i to zrozumiałe, ale 
będziemy baczniej przyglądać się tego typu pojazdom.  
Jan Stępień – radny – Z pewnych względów dla niektórych byłoby lepiej, aby 
ciężarówek nie było, bo drogi się nie psują, nie kurzy się. Zwracałem się do 
zarządu dróg powiatowych, bo umieszczanie znaków musi być również logiczne. 
Firma żony funkcjonuje w obrębie Janowa Karwickiego, gdzie obowiązuje zakaz 
poruszania się pojazdów powyżej 12 ton. Nie mam nic przeciwko temu, ale w tej 
okolicy znajdują się różne firmy do których dojazd takich pojazdów musi być 
zapewniony. Podobnie jest z osobami, które budują domy. Również trzeba 
dowieść materiały. Musi być jakaś roztropność oraz przemyślenie w stawianiu 
znaków.  
Krzysztof Grabski – radny – Samochody z inną rejestracją mogą pochodzić 
również  z leasingu. Problem polega na tym, że zrobiono obwodnicę z Radomia 
do Piotrkowa Tryb. i nie uwzględniono w niej zjazdów. Ułatwiło by to życie. 
Należałoby pamiętać o tym i wykonać zjazd na Żarnów.  
Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji – Słuszne spostrzeżenia, 
ale za te kwestie odpowiada zarządca drogi. W imieniu opoczyńskiej policji 
chciałbym Państwa poprosić o przegłosowanie tej uchwały, która przekaże środki 
ponadnormatywne dla policjantów naszej jednostki. Pieniądze będą przekazane 
policjantom, którzy pełnią służbę patrolową w miejscach, gdzie jest największe 
zagrożenie. Proszę o poparcie tej uchwały.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę Nr 
XLII/474/2018 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komendy 
powiatowej Policji w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie, 
 

Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku dalszych głosów zamknął ją i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę Nr 
XLII/475/2018 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wygnanowie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
c) przekazania środków finansowych dla Policji, 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
przekazania środków finansowych dla Policji. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Barbara Wacławiak – radna – Czy mógłby Pan powiedzieć o jakie auto chodzi? 
Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji – Jest to radiowóz marki 
KIA, oznakowany. Całkowity koszt samochodu to 70 tys. zł. Połowę tej kwoty 
dofinansował powiat, a pozostałą część chcielibyśmy pozyskać od samorządów 
oraz od policji wojewódzkiej. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę Nr 
XLII/476/2018 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
d) udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu  Opoczyńskiego.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Krzysztof Grabski – radny -  Powiat przegłosował wczoraj budżet, w którym na 
tą drogę przeznaczył 150 tys. zł. Wniosek, który zgłosiła grupa radnych 
powiatowych na większą kwotę, upadł.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Do Pana Naczelnika Wydziału Techniczno - 
Inwestycyjnego. Jak Pan przewiduje: na ile lat wystarczy remont na tym odcinku 
drogi?  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – Nie 
mnie to oceniać. Zarządcą drogi jest powiat i z pewnością wiedzą co robią. Z tego 
co Pani Skarbnik przeczytała zakres prac jest nam znany: frezowanie nawierzchni 
i uzupełnienie dwukrotne warstwą bitumiczną. Mamy informację z powiatu, że te 
drogi zostały przez nich zaprojektowane i jest to projekt ogromnej wartości, bo 
od Janowa Karwickiego – drogi nr 12 do Karwic o długości 2 km 200 m, a wartość 
to 6 mln 300 tys. zł w pełnym zakresie, czyli rowy, chodniki. Powiat wystąpił 
również do nas o współfinansowanie drogi, której projektu jeszcze nie mają. 
Mówię o drodze Karwice – Sielec – Stużno o dł. 9 km i szacowanej wartości 12 
mln zł. Są to ogromne kwoty i nie stać nas na współudział w finansowaniu. Jeżeli 
powiat jest zdecydowany na to, że wykona drogę tańszą technologią na tym 
odcinku w kwocie 450 tys. zł to możemy tylko pochwalić.  
Krzysztof Grabski – radny – Ta kwota już się zmniejszyła, bo nie jest to 450 
tys. zł, a 300 tys. zł.  
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Jadwiga Figura – radna – Chciałabym wiedzieć, ile do tej pory powiat pomógł 
gminie? Jakie to były środki? Wrócę do ul. Leśna – Torowa. Zniknęło 200 tys. zł 
z tej inwestycji, a mnie stawia się teraz w sytuacji, gdzie mam zagłosować nie za 
swoją drogą.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Myślę, że 
mieszkańcy Janowa, czy Karwic również są mieszkańcami gminy Opoczno.  
Jadwiga Figura – radna – Nie chodzi mi o to, aby mieszkańcy nie mieli tam 
drogi. Pytam, ile powiat partycypuje w kosztach dróg gminnych?  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Pamiętam, że w 
momencie kiedy była budowana droga Opoczno – Drzewica, było takie niepisane 
porozumienie, aby koszty pokrywane były „złotówka do złotówki”, czyli pół na 
pół. Chodziło o to, abyśmy sobie pomagali.  
Krzysztof Grabski – radny – Pojawiła się kwota 150 tys. zł z naszej strony. 
Miało być 300 tys. zł z powiatu, ale ich nie ma. Nie dotrzymali umowy. Zależy 
mi na tej drodze, ale musimy wyegzekwować wyższą kwotę, a nie tylko na 
wykonanie 200 m. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Mamy wiele projektów na drogi, choćby takich 
wykonanych z funduszy sołeckich. Nie możemy ich zrealizować z powodu braku 
środków. Róbmy u siebie porządek, a później pomagajmy innym. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Macie Państwo wiele racji w tym co 
mówicie. Oglądamy każdą złotówkę jeżeli dokładamy do zadań nie własnych. 
Chciałbym przypomnieć, jakie kiedyś były losy ulic opoczyńskich, kiedy 
głosowaliście aby przejąć od powiatu 8 km dróg i je utrzymywać. Jest to dla nas 
duże obciążenie. Kwoty, które teraz dokładamy nie mają aż tak dużego znaczenia 
w budżecie, ale dla osób tam mieszkających i dla komfortu ich życia są bardzo 
znaczące. Ta droga została zniszczona podczas budowania obwodnicy i 
mieszkańcy mieli zapewnienie władz, że zostanie ona naprawiona. Niestety nie 
doszło do tego. Kontynuując pewną politykę, należy brać pod uwagę drogi 
powiatowe. Zakres partycypacji zmniejszył się do kwot bardzo małych. Proszę 
zwrócić na to uwagę. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Brzustówek ma przysiółek o nazwie „Sikorniki”. 
Jesteśmy w trakcie opracowywania projektu, ale realizacja ma być ok. 2021 roku. 
Sama widziałam jak ludzie na plecach wynosili swoje dzieci do autobusu przez 
błoto lub śnieg.  Wiem, że na drodze o której mówimy jest zła sytuacja, ale aż 
takiej nie ma. Nie wiem, czym się Państwo kierujecie.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jeśli chodzi o opóźnienia w  
infrastrukturze gminnej to są one dziesięcioletnie. Aby wyrównać straty 
potrzebujemy ogromnych kosztów i czasu. Nie da się tego nadrobić w czasie 
jednej kadencji. Wie Pani, że na Pani terenie w Sikornikach będzie wykonana 
wielomilionowa inwestycja i pracujemy już przy tym, bo będzie to droga 
realizowana z RIDem, a to wymaga czasu.  
Wiesław Turek – radny – Powiat administruje 30 km dróg. Przez ostatnie lata 
zainwestował 106 mln zł, z czego ponad 50% pochodzi ze środków zewnętrznych, 



21 
 

czyli tzw. schetynówek, 25 mln zł z gmin i 25 mln zł ze środków własnych 
powiatu. Gdyby ten mechanizm nie był zastosowany, czyli współfinansowanie 
przez gminy dróg powiatowych, które przebiegają przez gminy i z których 
korzystają wszyscy mieszkańcy w powiecie, to wtedy mielibyśmy wykonanych o 
¼ mniej dróg. Zaręczam, że środki, które przeznaczy powiat na drogi i nie 
będziemy chcieli ich wykorzystać, to czekają inne gminy w kolejce. Przyjmą 
każda kwotę i wesprą jeden do jednego każdą inwestycję. W tym i przyszłym roku 
planuje się wykonanie 10 km dróg. Namawiam, abyśmy przekazali te pieniądze, 
bo to nie pieniądze dla powiatu, a służące mieszkańcom gminy Opoczno. 
Krzysztof Grabski – radny – Chwali się Panu, że chce Pan dofinansować powiat 
i drogi wiejskie, ale trzymajmy się jednego. Skoro ma być 450 tys. zł, a my damy 
150 tys. zł to trochę brakuje. Jeżeli na wieś przeznaczamy 11% budżetu 
inwestycyjnego to nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju. 
Barbara Wacławiak – radna –Z tego co pamiętam, przejęliśmy drogi od 
powiatu dlatego, że i tak je utrzymywaliśmy pod względem utrzymania zieleni.  
Robert Grzesiński – radny – Przeciętnego użytkownika dróg nie interesuje czy 
jest to droga wojewódzka, powiatowa, czy gminna. Te sztuczne podziały 
prowadzą do tego, że np. w okresie zimowym pługo - piaskarka wjeżdżając na 
drogę podnosi pług i nie odśnieża drogi tylko dlatego, że to droga gminna lub 
powiatowa. Jest to niedopuszczalne. Współpraca więcej wniesie, niż  sztuczne 
podziały. 
Jan Stępień – radny – Temat jest złożony. Ktoś podzielił drogi na gminne, 
powiatowe, osiedlowe. Stan dróg bez względu na to, czy są gminne czy 
powiatowe jest zły. Mówił Pan Burmistrz, że to zaniedbania z lat ubiegłych, ale 
ja uważam, że degradacja w tej kadencji postępuje bardzo szybko. Niektóre 
odcinki na tą chwilę są nieprzejezdne. Czemu winni są mieszkańcy Janowa 
Karwickiego, którzy gdzieś płacą swoje podatki, że akurat na ich terenie jest 
droga powiatowa. Jeżeli jest to nasze sołectwo i podatki wpływają do gminy, a 
droga jest powiatowa to tylko plus dla nas, bo my partycypujemy.  
Barbara Wacławiak – radna – Odnośnie tego, że każda droga jest ważna. Droga 
na „Sikorniki” nie była zrobiona, droga w Janowie Karwickim została zrobiona, 
ale zniszczono ją podczas budowania obwodnicy i tu jest różnica. Ona była 
zrobiona. 
Krzysztof Grabski – radny – Uważam, że pieniędzy jest za mało.    
Tomasz Kopera – radny – Zgłaszam wniosek o zakończenie dyskusji. Proszę o 
przegłosowanie wniosku. 
Wiesław Wołkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej – Nie ma więcej 
głosów w dyskusji także… 
Tomasz Kopera – radny – Wycofuję wniosek. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 0, wstrz. - 5 podjęła uchwałę Nr 
XLII/477/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla samorządu 
Powiatu Opoczyńskiego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

e) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu roku 2018,  

 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 
2018. 
Ta pożyczka tylko w części pokrywałaby planowany deficyt. Pożyczka ma 
konkretny cel – dofinansowanie do budowy kanalizacji deszczowej w ul. 
Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do Krasickiego, czyli odcinek tzw. 
Staropiotrkowskiej.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Eugeniusz Łączek – radny – Radny Grzegorz Wołąkiewicz jest nieobecny na 
sesji, a prosił o informację na temat warunków pożyczki. Proszę  Burmistrza, aby 
radny w odpowiednim trybie i terminie otrzymał odpowiedź na wszystkie swoje 
zapytania, wnioski i sugestie.    
Jadwiga Figura – radna - W jakiej kwocie jest pożyczka? 
Barbara Bąk – Skarbnik – 821 tys. zł. 

 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę                                 
Nr XLII/478/2018 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu roku 2018. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno 
na lata 2018 – 2029. 

 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie:  zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2029.  
Zmianie ulega Wykonie roku 2017. Kwoty ustalone na 2018r. muszą być spójne 
ze zmianami w budżecie, czyli z kolejną uchwałą.  
W roku 2017 pojawiły się niewykorzystane środki w kwocie 4 mln 908 tys. 395 
zł 51 gr. Te środki mogą być rozdysponowane w roku 2018 i tak jest to czynione.  
Rok 2018: 
Planowany deficyt budżetu 2 mln 973 tys. 511 zł 51 gr. W części będzie on 
pokryty pożyczką, którą Państwo przed chwilą głosowaliście, czyli 821 tys. zł, 
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natomiast pozostała kwota w wysokości 2 mln 152 tys. 511 zł 51 gr. byłaby 
pokryta z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Pozostała kwota z tych 
niewykorzystanych środków, czyli 2 mln 755 tys. 844 zł  przeznaczona byłaby na 
spłatę w części przypadających w 2018r. rat pożyczki i kredytów. Pozostała kwota 
do spłat byłaby pokryta z planowanego do zaciągnięcia kredytu, jest to kwota 4 
mln 780 tys. zł.  
Duże zmiany w roku 2018 dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków. 
Największe zmiany w dochodach dotyczą sprzedaży mienia, czyli dochodów 
majątkowych, a mianowicie następuje zmniejszenie o kwotę 5 mln zł. Dotyczy to 
sprzedaży gruntów w Januszewicach. Ta kwota ze sprzedaży pojawia się w roku 
2019. Zmianie ulega dofinasowanie ze środków unijnych, a mianowicie chodzi o 
rewitalizację zabytkowego centrum Opoczna, ale jest to tylko w wyniku zmiany 
harmonogramu robót.  
Największe zmiany dotyczące załącznika nr 1 planowana pożyczka i kredyt – 
spłaty ich są rozpisane w kolejnych latach. Zmianie ulega więc także kwota długu 
w poszczególnych latach.  
Załącznik nr 2 czyli wykaz przedsięwzięć – macie tekst jednolity.  
W części opisowej są uwzględnione nowe zadania oraz te zadania, w których 
następują zmiany ze względu na kwoty czy też termin realizacji.  
Nowe zadania: budowa ul. Brzozowej na Osiedlu Ustronie, przebudowa ul. 
Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie, budowa ul. Św. Łukasza w Opocznie. Z tym, 
że w roku 2018 byłyby realizowane aktualizacje kosztorysów czy też projekt 
techniczny. 
Jeśli chodzi o zmianę kwot lub terminów największa zmiana to kompleksowe 
zagospodarowanie terenu zalewu. Jest zwiększenie w roku 2018 o kwotę 700 tys. 
zł. Do końca marca zostanie dowieziony wniosek o dofinansowanie tego zadania.  
Spodziewamy się środków z Ministerstwa Sportu około 500 tys. zł.   
Następna zmiana dotyczy przebudowy ul. Szopena 300 tys. zł. To przesunięcie 
środków z 2019r. na 2018r. Wartość realizacji tego zadania pozostaje bez zmian.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Jadwiga Figura  - radna – Dlaczego ścieżki rowerowe na Limanowskiego i 
Partyzantów /wiem, że są konieczne/ przeniesiono na 2018r., czyli zwiększono 
wydatki o 700 tys. zł. Można było zwiększyć np. o 500 tys. zł i zostawić ul. Leśną 
i Torową, gdzie ludzi zalewa i problem istnieje od dawna.   
Proszę Naczelnika Snopczyńskiego o wyjaśnienie dlaczego jest przebudowywana 
ul. Szkolna i Ogrodowa?  
Jarosław Jurowski – radny – Cieszę się, że władze miasta dostrzegły Osiedle 
Milenijne. Dziękuję Burmistrzowi.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Co do 
Zalewu te 700 tys. zł zwiększamy mając na uwadze zakres, który jest zapisany do 
współfinansowania przez Ministra Sportu i złożony wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi również o dofinansowanie w ramach projektu „Zalew 



24 
 

pełen energii”. Wniosek o dofinansowanie 100 tys. zł i środki własne 100 tys. zł, 
czyli kwota 200 tys. zł to roboty związane z placem zabaw, siłownią zewnętrzną, 
z urządzeniami do ćwiczeń. Tu mamy dofinansowanie 50%:50%.  
Kolejny wniosek, który jest składany to wniosek, który jest składany do Ministra 
Sportu jeśli chodzi o infrastrukturę sportową wokół zalewu. Chcemy realizować 
ścieżkę rowerową z monitoringiem i oświetleniem ścieżki, przystań da kajaków, 
boisko do siatkówki i plac zabaw, pod scenę. Wartość tego zadania z kosztorysów 
inwestorskich to 1 mln 600 tys. zł. Kwota 1 mln 200 tys. zł to są środki 
zabezpieczone w budżecie. Mamy nadzieję, że wniosek który złożyliśmy na 530 
tys. zł na infrastrukturę sportowa i 100 tys. zł na place zabaw z Urzędu 
Marszałkowskiego zostanie pozytywnie zaopiniowany i będziemy mogli ten 
przetarg rozstrzygnąć. 
Co do ul. Szkolnej i Ogrodowej to szukamy środków, które wspomogłyby 
realizację tego zadania. Chodzi o to, by z Urzędu Wojewódzkiego sięgnąć po 
środki w ramach projektu przebudowy dróg gminnych. Tu dofinansowanie jest 
50%:50%. Zamiar jest taki, że po zrealizowaniu kanalizacji deszczowej ul. 
Piotrkowskiej od ul. Leśnej do ul. Krasickiego kolejnym zadaniem będzie 
wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami. Wartość kosztorysowa 
kanalizacji jest 1 mln 200 tys. zł, więc pewnie większa wartość dotyczyć będzie 
nawierzchni i chodników, więc nie będzie nas stać, żeby z budżetu Gminy ponieść 
tak ogromne środki. Żeby ten wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez 
Urząd Wojewódzki musimy włączyć do Staropiotrkowskiej kolejne ulice, o które 
Ceramika Paradyż wnioskuje od lat. Zakres, który byłby realizowany oprócz 
nawierzchni i chodników Staropiotrkowskiej, to byłby chodnik w ul. Szkolnej w 
połączeniu ze ścieżką rowerową, nawierzchnia na ul. Szkolnej, nowe wpusty 
kanalizacji deszczowej, zmiana lokalizacji przystanku autobusowego na ul. 
Szkolnej, na ul. Ogrodowej po prawej stronie w kierunku Ceramiki Paradyż 
ścieżka pieszo-rowerowa. Jednocześnie uporządkowalibyśmy ten wjazd, który 
jest z ul. Ogrodowej jako droga dojazdowa do Opoczna Południe.  
Połączenie tych wniosków może przynieść sukces. My mamy bardzo wiele 
wykonanych dokumentacji technicznych. To jest 40 szt. gotowych projektów na 
kwotę 70 mln zł, ale niestety na drogi gminne, miejskie, bardzo trudno jest 
pozostać środki zewnętrzne.   
Barbara Wacławiak – radna – Rozumiem, że w tym projekcie jest 
uwzględniona droga dojazdowa do Opoczna Południe? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Nie, 
tylko wjazd. 
Barbara Wacławiak – radna – Tam są dziury, które trzeba załatać, bo stwarzają 
niebezpieczeństwo.  
Jadwiga Figura  - radna – Dziękuję Burmistrzowi, że dostrzega Pan problem 
Piotrkowskiej. Mam nadzieję, że w przyszłości znajdą się środki na ul. Leśną i 
Torową.  
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Krzysztof Grabski – radny - Jedni radni czekają 2 lata na inwestycje, drudzy 4 
lata, niektórzy 10, a tu pojawiły się 2 nowe inwestycje np. ul. Szopena, Wałowa.  
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna - Ta inwestycja to jest 
inwestycja o którą ja zabiegam z Burmistrzem od początku kadencji. 
Mieszkańcom było obiecane, że ta droga zostanie zrobiona po oddaniu obwodnicy 
opoczyńskiej. Projekt był zrobiony i wyrzucony. Od 70 lat nie było tam 
wykonanej żadnej inwestycji. To jedno z najstarszych osiedli w Opocznie i 
mieszkańcy bardzo długo czekają na jakąkolwiek inwestycję. Ponadto jest to 
jedyna droga, którą można przejechać w momencie kiedy jest wypadek przy 
ORLENIE, co zdarza się często. Proszę nie mówić, że to jest nowa inwestycja.  
Krzysztof Grabski – radny – Dziękuję, że takie inicjatywy są.  
Robert Grzesiński – radny – Chciałbym zwrócić uwagę radnym na zmiany jakie 
nastąpiły w Ordynacji Wyborczej. W tej chwili nie ma okręgów 
jednomandatowych i przypisywanie sukcesów do konkretnego radnego nie ma 
sensu. My wszyscy, 21 radnych, głosujemy za konkretnym przedsięwzięciem.   
Jadwiga Figura  - radna – 11 wystarczy.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 Rada Miejska głosami: za - 11, przeciw - 7, wstrz. – 1 podjęła uchwałę                                 
Nr XLII/479/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2018 – 2029.  
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Proszę 
się zdecydować, jak macie głosować. Patrzycie jedni na drugich i nie wiecie jaką 
macie podjąć decyzję.  
Barbara Wacławiak – radna – Ręce podniesione. Proszę nas nie pouczać jak 
mamy głosować. Pan ma prowadzić obrady zgodnie z prawem i ma Pan być 
Przewodniczącym wszystkich radnych.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Obrady 
mają też sprawnie przebiegać.  
Barbara Wacławiak – radna – Myślałam, że po sesji nadzwyczajnej kiedy Pan 
powiedział, że jest Pan Przewodniczącym wszystkich radnych i dobrze się 
zachowuje wziął Pan sobie to do serca.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Myślę, 
że zachowuję się normalnie.  
Jan Stępień – radny – Nie zdążyłem zabrać głosu przed głosowaniem i tak bym 
zagłosował tak jak zagłosowałem, znaczenie nie ma.  
Krzysztof Grabski – radny - To skąd się wzięło 11. 
Jan Stępień – radny – Chciałem tylko powiedzieć, że mnie zapisy WPF 
przerażają. Zwracam się z apelem do Burmistrza i radnych. Tej Gminy nie stać 
na absolutnie żadne inwestycje, poza bieżącym utrzymaniem szkół, urzędu, 
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wypłat dla Burmistrzów i diet dla radnych. Jeżeli coś zostaje to apeluję o 
realizację rzeczy, które odgrywają dla tej Gminy strategiczne znaczenie.  
Tomasz Kopera – radny – Mam nadzieję, że protokół będzie wiernym 
odzwierciedleniem wypowiedzi radnych. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Sesja 
jest nagrywana, Panie zapisują. 
 

g) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie:  zmian w 
budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.  
Dochody zmniejszamy o kwotę 5 mln 866 tys. 687 zł 43 gr, natomiast wydatki 
zwiększamy o kwotę 4 mln 642 tys. 708 zł 08 gr.  
Największe zmiany po stronie dochodowej to przesunięcie przewidywanych kwot 
ze sprzedaży gruntów w Januszewicach na rok 2019 – zmniejszenie o 5 mln zł. 
Na to ma również wpływ zmniejszenie dotacji na realizację zadań ze środków 
unijnych. Mówiłam tu o rewitalizacji, ale w wydatkach bieżących jest również 
dotacja na realizację CUS - Centrum Usług Społecznych. Również jest 
zmniejszenie o ponad 350 tys. zł, z tego względu że te środki wpłynęły w roku 
2017.  
Najwięcej zmian w dochodach na plus to jest zwiększenie subwencji oświatowej 
o ponad 398 tys. zł.  Te środki zostają przeznaczone po stronie wydatków na 
realizację tych zadań. 
Jeśli chodzi o wydatki największe zwiększenie jest na ewentualny wykup terenu 
za MDK. Jest to w wydatkach inwestycyjnych wykupy gruntów – zwiększenie o 
990 tys. zł. Poza tym 700 tys. zł na zagospodarowanie terenu wokół zalewu, 300 
tys. zł ul. Szopena. To są największe kwoty. Jest to ujęte w załączniku nr 5, czyli 
załączniku mówiącym o zmianie kwot zadań inwestycyjnych. Ogółem wszystkie 
zadania inwestycyjne zwiększamy o kwotę ponad 2 mln 477 tys. zł.  
Z wydatków bieżących, które ulegają zmianie to zadania oświatowe o prawie 400 
tys. zł, 70 tys. zł zwiększenie na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi 
(zasada jest taka, że środki niewykorzystane w roku poprzednim winny przejść na 
rok kolejny), ok. 300 tys. zł zabezpieczone na regulację wynagrodzeń w Urzędzie 
Miejskim.  
Duża kwota jest przeznaczona na dział dotyczący remontu dróg gminnych – 
zwiększenie o ponad 1 mln 170 tys. zł, głównie z przeznaczeniem na 
powierzchniowe utrwalanie dróg, na które już są projekty, a zadanie to ma 
realizować PGK. Będziecie później Państwo głosować uchwałę na temat 
powierzenia tego zadania do PGK.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  
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Rada Miejska głosami: za - 10, przeciw - 0, wstrz. – 4 podjęła uchwałę                                 
Nr XLII/480/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 

h) podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia 
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  
w każdym okręgu wyborczym,  

 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
Zgodnie ze zmianami ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Wyborczego i 
innych ustaw na wniosek Burmistrza Opoczna przedstawiamy Państwu projekt 
uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze. W zasadzie wracamy do 
tego co było w 2010 roku.  Na terenie Gminy nie będzie tzw. „jowów”. 
Proponujemy 3 okręgi – 2 w mieście i 1 na wsi. Jestem po rozmowie z 
Komisarzem Wyborczym, który zaakceptował taki podział, w związku z tym 
przedstawiamy go Państwu.   
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Na sesji 
jest Pan Marek Sijer i chciałby zabrać głos. Poddam pod głosowanie, czy możemy 
udzielić mu głosu. 
 

Rada Miejska głosami: za - 10, przeciw - 1, wstrz. – 2 wyraziła zgodę na 
udzielenie głosu Panu Markowi Sijerowi.  
 
Marek Sijer – mieszkaniec Opoczna – Reprezentuję mieszkańców osiedla Jana 
Pawła II i Partyzantów 38.  
Złożyłem dzisiaj do Pana Przewodniczącego pismo /załącznik nr 21 do 
protokołu/.  
W uchwale, która jest przygotowana zdaniem moim i mieszkańców których 
reprezentuję wkradł się bardzo poważany błąd. Bloki przy ul. Partyzantów 38 
wraz z punktem wyborczym w przedszkolu nr 5 powinny się znaleźć w okręgu 
wyborczym nr 3, a są aktualnie przypisane do okręgu nr 2.  
Miasto Opoczno zostało podzielone na dwa okręgi wyborcze na wschodni i 
zachodni, a granicą jest ul. Partyzantów. Omawiane bloki przy ul. Partyzantów 
38 razem z punktem wyborczym znajdują się po stronie wschodniej ul. 
Partyzantów, a przypisane są do okręgu wyborczego po stronie zachodniej ul. 
Partyzantów. Jest to niespójne i nielogiczne. Przy takim podziale rozbija się na 
pół wspólne osiedle Jana Pawła II i Partyzantów 38, które miało ten sam punkt 
wyborczy. W 2015 roku dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców osiedla Jana 
Pawła II i Partyzantów 38 wybudowana została droga tzw. łącznik ul. 
Partyzantów i osiedla Jana Pawła II, która to połączyła te dwa osiedla. Ponadto 
chcę dodać, że osiedle Jana Pawła II i bloki przy ul. Partyzantów 38 aktualnie 
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stanowią integralną całość, mają wspólny miejski plac zabaw dla dzieci, sklep 
osiedlowy, jak również wspólne garaże i drogę, a także aktualnie wspólny punkt 
wyborczy. Podzielenie na pół tych osiedli zdaniem mieszkańców jest 
niedopuszczalne, niespójne i nielogiczne, gdyż dalej idąc budynki znajdujące się 
od nr 42 przy ul. Partyzantów znajdują się po tej samej stronie co bloki nr 38, a 
przypisane są do innego okręgu wyborczego.  
Następnie chcę Państwa poinformować, że mieszkańcy osiedla Jana Pawła II 
przypisani są na dzień dzisiejszy do punktu wyborczego w budynku Straży 
Pożarnej na ul. Rolnej oddalonej od tego osiedla o prawie 2 km, a punkt wyborczy 
w przedszkolu nr 5, w którym mieszkańcy głosowali w ostatnich wyborach, 
znajduje się 200 metrów od osiedla Jana Pawła II. Gdzie jest logika, że 
mieszkańcy osiedla Jana Pawła mają iść do punktu wyborczego oddalonego o 
prawie 2 km, jak mają obok swojego osiedla punkt wyborczy w odległości 200 
metrów. W takim przypadku osoby starsze, jak również osoby nie posiadające 
żadnego środka lokomocji będą miały bardzo utrudniony dostęp do punktu 
wyborczego tak oddalonego od miejsca zamieszkania. W imieniu mieszkańców 
osiedla Jana Pawła II jak i Partyzantów 38 proszę o niedzielenie na pół  integralnej 
całości. 
Przy proponowanej zmianie nic się nie zmienia proporcjonalnie i podział 
mandatów zostaje w okręgu nr 2 i 3 taki sam, jak do tej pory.  
Wobec powyższego bardzo Państwa proszę w imieniu mieszkańców osiedla Jana 
Pawła II, jak również bloków przy ul. Partyzantów 38, o wprowadzenie 
autopoprawki do tej uchwały i przeniesienie bloków tzw. Zpw przy ul. 
Partyzantów 38 wraz z punktem wyborczym w przedszkolu nr 5 do okręgu 
wyborczego nr 3 czyli strona wschodnia ul. Partyzantów, gdyż budynki te są 
usytuowane po stronie wschodniej, a dziwnym trafem przypisane aktualnie 
zostały do strony zachodniej ul. Partyzantów. Zmiana ta ułatwi mieszkańcom 
dotarcie do punktu wyborczego, a także poprawi frekwencję wyborczą.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – To jest propozycja zaakceptowana 
przez Komisarza Wyborczego. Proszę nie mówić tutaj o obwodach, ponieważ 
obwody będziecie Państwo ustalać za miesiąc i gdzie który blok będzie 
przypisany to jest zupełnie inny temat. Dodam jeszcze, że na tę uchwałę 15 
mieszkańców może złożyć skargę do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni 
od daty upublicznienia tej wiadomości.  
Robert Grzesiński – radny - Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną 
ciekawą rzecz. W przeszłości były dzielone osiedla, a nawet bloki na różne okręgi 
wyborcze. Wydaje mi się niestosowne uznawanie teraz, że ten podział który 
funkcjonował wcześniej jest podziałem złym, ale o tym zadecyduje ostatecznie 
Komisarz.  
Beata Wiktorowicz – radna – Zwracałam uwagę na Komisjach odnośnie 
podziału Osiedla Ustronie. Będzie oddzielona część domków jednorodzinnych od 
bloków. My tworzymy Radę Osiedlową z blokami. Jeżeli jest taka słuszność to 
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trzeba się do tego przychylić, natomiast jeśli można to zmienić to też byśmy 
prosili.  
Alicja Szczepaniak – radna – Kto miał pomysł ingerować, aby zmienić mandaty 
w tych dwóch okręgach, bo przecież to dobrze funkcjonowało, każdy się 
przyzwyczaił do tego. Mamy dzisiaj przykład Pana Marka Sijera. 
Krzysztof Grabski – radny -  Odpowiem Pani – grupa trzymająca władzę.  
Barbara Wacławiak – radna – Pan Sijer nawiązał do lokali wyborczych. Moja 
prośba, żebyście Państwo wybierając lokale przychylili się do prośby, by 
frekwencja była większa i mieszkańcy nie mieli trudności w dotarciu do lokalu.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za - 10, przeciw - 3, wstrz. – 4 podjęła uchwałę                                 
Nr XLII/481/2018 w sprawie: podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 

i) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych                                 
i Administracji o zmianę granic miasta Opoczno,  

 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wystąpienia z wnioskiem 
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta 
Opoczno. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za - 10, przeciw - 3, wstrz. – 3 podjęła uchwałę                                 
Nr XLII/482/2018 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 

j) likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Opocznie w 
Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej 
– Curie w Opocznie,  

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie: likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Opocznie w 
Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały.  



30 
 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę                                 
Nr XLII/483/2018 w sprawie: likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Opocznie 
w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 

k) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 
ich przebiegu,  

 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.  
 
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 XLII/484/2018 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz 
ustalenia ich przebiegu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 

l) powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością                          
w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno z zakresu 
spraw gminnych dróg,   

 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie: powierzenia Spółce Gminnej: 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno z zakresu 
spraw gminnych dróg. 
Zgodnie z uchwałą powierzymy PGK remont dróg, który jest zadaniem gminy, w 
zakresie remontów polegających na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu 
nawierzchni grysami emulsją asfaltową, wraz z ciągami komunikacyjnymi.   
Mówimy o drogach wewnętrznych, jak również gminnych na terenie miasta. W 
ubiegłych latach przygotowując się do tego zadania wykonaliśmy 14 projektów 
drogowych: we wsi Kruszewiec Kol. dł. 590 m, Bielowice Zapowiedź 495 m, 
Sielec 840 m, Wygnanów Kol. 790 m, Bielowice Siedliski 1160 m, Kraśnica 200 
m, Dzielna Działy 835 m, Sobawiny 880 m, Modrzew do Modrzewka 950 m, 
Stużno Kol. 850 m, PGR Januszewice 88 m, ul. Matejki 75 m, ul. Sienkiewicza 
79 m, ul. Mokra 160 m. Są to drogi zaprojektowane o długości 8 km. Wartość 
kosztorysu inwestorskiego to 1 mln 750 tys. zł. W budżecie po zmianach środki 
przeznaczone przez Gminę to 1 mln 563 tys. zł. W opracowaniu do 30 kwietnia 
są jeszcze 3 projekty: ul. Łazienna dł. 110 m, Sobawiny 270 m i Januszewice 255 
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m. Przekazaliśmy dokumentacje techniczne do PGK w celu przedłożenia oferty. 
Jeżeli ta oferta zmieści się w zaplanowanych przez nas środkach to wówczas 
wykonamy wszystkie te odcinki dróg, które przytoczyłem. Jeśli oferta będzie 
wyższa wówczas trzeba będzie dokonać wyboru, czyli zrezygnować z pewnych 
odcinków dróg. Czekając na tę ofertę na razie planujemy wykonanie pełnego 
zakresu. Sądzę, że te roboty mogłyby się zacząć w miesiącu maju.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Alicja Szczepaniak – radna – Spółka PGK jest podzielona na dwa zakłady. 
Który z nich będzie wykonywał to zadanie? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Brygada wyodrębniona do 
wykonywania tych remontów dróg będzie przy PGK.  Podział na dwa zakłady jest 
w strukturze przedsiębiorstwa. Prezes przed podjęciem tej uchwały nie składał 
propozycji jak struktura przedsiębiorstwa po podjęciu uchwały będzie wyglądać. 
Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, 
czy brygada remontowa będzie się składać z pracowników zakładu usług 
komunalnych, którzy obsługują wysypisko śmieci i oczyszczanie miasta z 
odpadów komunalnych to wydaje mi się to mało prawdopodobne.  
 
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 XLII/485/2018 w sprawie: powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie 
zadania własnego Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 

m) wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 
przy drogach powiatowych na terenie Gminy Opoczno,  

 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy 
drogach powiatowych na terenie Gminy Opoczno.  
 
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 XLII/486/2018 w sprawie: wstępnej lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Przerwa  
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Po przerwie  
n) przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Opoczno na rok 2018”,  

 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2018”.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Beata Wiktorowicz – radna – Co roku Program jest taki sam i jak widać nie 
spełnia swojego zadania. Problem z bezdomnością mamy w dalszym ciągu. 
Schronisko jest stale przepełnione. Proponuję, żebyśmy do Programu wpisali 
czipowanie. Pół roku temu na sesji mieliśmy gości z Aleksandrowa Łódzkiego, 
którzy bardzo dobrze rozwiązali problem bezdomności wśród swoich zwierząt. Ja 
proponuję i to jest wniosek formalny, abyśmy do tego Programu wpisali, aby 
Gmina w 50% dofinansowała czipowanie psów. Uważam, że to wyeliminuje 
bezdomność zwierząt. Myślę, że już powinniśmy to zacząć, nie powinniśmy 
czekać.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Jakie 
będą koszty czipowania?  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Radna ma rację, że Program jest 
powielony w stosunku do lat poprzednich, ale z jednego powodu. Myśmy się 
zastanawiali, czy wnieść zmiany związane z finansowaniem czipowania. Na dzień 
dzisiejszy w Sejmie proceduje się zmiany do ustawy w zakresie ochrony zwierząt 
i w ramach tej ustawy obowiązek czipowania psów będzie dla każdej Gminy. 
Wprowadzenie w tym momencie współfinansowania czipowania psów byłoby 
zasadne, gdybyśmy mieli stworzoną bazę danych, gdzie dane ewidencyjne są 
naniesione i w każdej chwili można je sprawdzić.  A tego na dzień dzisiejszy nie 
mamy. Odłożyliśmy tę sprawę do czasu wejścia w życie ustawy w tym zakresie.  
Wiesław Turek – radny – Mówimy o uchwale chroniącej zwierzęta przed 
bezdomnością, a przydałaby się również uchwała, czy chociaż dyskusja, jak 
chronić ludzi przed zwierzętami. Tam gdzie mieszkam, jest problem z 
wieczornym powrotem do domu. To nie dotyczy tylko bezdomnych psów, ale 
również tych, które mają właściciela. Nie jesteśmy kompletnie przygotowani na 
opanowanie tej sytuacji. Wydaje mi się, że powinniśmy podjąć równoległe 
działania do uchwały, by zapewnić mieszkańcom naszej Gminy swobodę i 
bezpieczeństwo. Myślę, że nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, jaki to jest 
poważny problem.  
Beata Wiktorowicz – radna – Orientowałam się w koszcie czipowania. 
Złożyłam zapytanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii i koszt dla klienta 
detalicznego to 8-15 zł. Gro bezdomności psów jest efektem tego, że psy uciekają 
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właścicielom. Uważam, że dzięki czipom wyeliminujemy problem bezdomności 
nawet do 70%. Apeluję do Państwa, zacznijmy pracować nad tym problemem. Są 
sytuacje pogryzień przez psy, przeciwdziałajmy takim sytuacjom.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – Rozmawialiśmy z Przychodnią dla 
zwierząt na temat ewentualnego czipowania zwierząt. Planujemy też czipować w 
schronisku. Koszt takiego czipowania z usługą weterynaryjną i zakupem czipu to 
jest 25 zł.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jak najbardziej ten kierunek jest 
prawidłowy. W momencie, kiedy mielibyśmy psy zaewidencjonowane i miałyby 
czipy to w sytuacji, kiedy pies ucieknie z podwórka jesteśmy w stanie szybko 
zareagować, zidentyfikować i pociągnąć do odpowiedzialności właściciela psa. 
Nie zapominajmy, że za zwierzę odpowiada jego właściciel.  Mogę zadeklarować, 
że jeżeli do połowy roku nie zostaną uchwalone ustawy, które będą nam narzucać 
pewne działania i będą mówić w jaki sposób te zmiany wdrażać to podejmiemy 
prace żeby zainicjować wprowadzenie ewidencji czipów i czipowanie zwierząt. 
Orientowaliśmy się już jeśli chodzi o czipowanie zwierząt w schronisku i ja 
jestem jak najbardziej za tym, żeby to rozszerzyć na całą Gminę.  
Beata Wiktorowicz – radna – Ja mówiłam o koszcie samego czipu.  
Zgłosiłam wniosek formalny. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Przegłosujemy. Czy to dotyczy wszystkich gospodarstw, które posiadają psy, czy 
dotyczy całej Gminy czy może szerzej? W większości tak bywa, że psy 
przybywają do nas spoza Gminy.  
Ryszard Starus – radny – Czip to jeden koszt. Nikt nie powiedział nic na temat 
kosztów stworzenia bazy danych bez której to mija się z celem. Jestem za, jak 
najbardziej, ale proszę podać też koszt bazy danych, czy ona będzie w Opocznie 
i jak to by wyglądało?  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli chodzi o bazę danych to 
ona jest nieodpłatna i funkcjonuje w całej Polsce. Po zalogowaniu się możemy z 
niej korzystać. Nasze numery czipów moglibyśmy umieszczać w tej bezpłatnej 
bazie danych. Problem polega na tym, żeby stworzyć miejsce do obsługi  bazy 
danych u nas w Gminie i na dzień dzisiejszy musiałabym mieć pracownika, 
stanowisko pracy, kogoś żeby te czipy wszczepiał i ewidencjonował w bazie. 
Plany co do Programu opieki nad zwierzętami odsunęliśmy na później również ze 
względu na braki kadrowe. Na dzień dzisiejszy w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej nie mam człowieka, który by się profesjonalnie tym problemem 
zajął. Jeżeli ustawa wejdzie i będziemy mieć jasne wytyczne co musimy robić to 
wspólnie z Burmistrzem i Wydziałem Budżetowym ten problem rozstrzygniemy. 
Jeżeli ta ustawa nie wejdzie w życie obiecuję że również nad tym tematem się 
pochylimy, żeby w Programie wprowadzić rozwiązania bardziej adekwatne do 
obecnej sytuacji.  
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Andrzej Kacprzak – radny – Powiatowy Lekarz Weterynarii czeka na 
zaproszenie, więc myślę że dobrze byłoby skorzystać z jego wiedzy i byśmy 
problem szybko rozstrzygnęli.  
Krzysztof Grabski – radny – Fakt, że psy przybywają z innych Gmin. 
Beata Wiktorowicz – radna – Proponuję inne rozwiązanie. Proponuję, żebyśmy 
przeznaczyli na czipowanie np. na początek 100 tys. zł i zaczęli próbować w tym 
temacie działać. To moja propozycja.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Te pieniądze, które są zabezpieczone, są 
rozdysponowane na zakup karmy, opiekę weterynaryjną, szczepienia, 
sterylizacje, kastracje, powypadkowe leczenie. Trzeba byłoby zabezpieczyć na 
ten cel dodatkowe pieniądze.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – W budżecie, który mamy teraz, 
przewidziane na walkę z bezdomnością zwierząt są także środki na kastracje i 
sterylizacje. To są zwierzęta ze schroniska, ale też zwierzęta zgłaszane przez 
mieszkańców jako zwierzęta przygarnięte, bezdomne. W ramach tych świadczeń 
Gmina finansuje te zabiegi. Co miesiąc jest faktura na prawie 8 tys. zł. Sterylizacja 
i kastracja to jedna z form profilaktyki. Drugą formą byłoby czipowanie i 
rejestracja. Poczekajmy jeszcze chwilę. Jeżeli nie ukażą się rozstrzygnięcia to my 
jako Gmina będziemy nad tym pracować.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Powinniśmy rozmawiać z Gminami ościennymi, by włączyły się w czipowanie. 
Byłoby to bardziej skuteczne. Jeśli ograniczymy to do naszej Gminy to koszty 
będą duże, a nie będzie efektu. Czy radna podtrzymuje wniosek?  
Beata Wiktorowicz – radna – Tak, podtrzymuję.  
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Złożyła Pani wniosek w formie poprawki do 
uchwały. Rozumiem, że w §14 proponowanego Programu chce Pani dodać zapis 
w ust. 1 pkt. 1 czy 2 Gmina Opoczno współfinansuje czipowanie psów wszystkich 
w wysokości 50%, w pozostałym zakresie właściciel tego zwierzęcia. Wiąże się 
to ze zmianami w budżecie w związku z tym stosownie do ustawy o finansach 
publicznych w szczególności art. 233 inicjatywa w tym zakresie przysługuje tylko 
i wyłącznie Burmistrzowi. Nie ma Pani takiego upoważnienia ustawowego, żeby 
składać poprawkę, która powoduje konieczność wydatkowania z budżetu 
środków pieniężnych bez zgody Burmistrza. W związku z tym Pani poprawka nie 
spełnia wymogów formalnych, ale ona musi być przegłosowana.  
Wiesław Turek – radny – Może radna ma coś do dodania?  
Beata Wiktorowicz – radna – Nie mam nic do dodania.  
Wiesław Turek – radny – Zwrócę się do Naczelnika i Pani Burmistrz. Proszę 
zastanowić się jak rozwiązać temat ochrony ludzi przed zwierzętami, bo jest to 
problem bardzo poważny.  
Sylwester Ziębicki – Mecenas – W trybie art. 33 ust. 4 Statutu: „W pierwszej 
kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek, który może 
wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.” Jeżeli przyjmiecie 
Państwo Program w takiej postaci jak został zaproponowany to nie będziecie 
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głosować tego wniosku, z podkreśleniem, że bez zgody Burmistrza taki wniosek 
nie może być formułowany. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - Padły tutaj ciekawe propozycje, aby 
dyskusję rozwinąć w sposób fachowy i zaprosić do naszego gremium Lekarza 
Weterynarii. Przeanalizować koszty czipowania psów i wtedy podjąć stosowną 
decyzję. Proszę, aby Państwo wstrzymali się i te procedury dokończyli na kolejnej 
sesji.  
Beata Wiktorowicz – radna – Zgadzam się z Panem Burmistrzem. Wycofuję 
wniosek. Zaprosimy Pana Lekarza Weterynarii i będziemy kontynuować ten 
temat. 
Jadwiga Figura – radna – Do końca marca musimy Program uchwalić. Zmiany 
można później wnieść.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Tak.  
 
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 XLII/487/2018 w sprawie: przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Opoczno na rok 2018”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 

o) przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie 
utworzenia   jednostki pomocniczej Gminy tj. Osiedla 
Ustronie w Opocznie,  

 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia   
jednostki pomocniczej Gminy tj. Osiedla Ustronie w Opocznie. 
Na ręce Przewodniczącego wpłynął wniosek mieszkańców Osiedla Ustronie. 
Wniosek spełnił wymagania formalne określone w §58 Statutu.  Związku z 
powyższym proponujemy projekt uchwały w tej sprawie.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Jadwiga Figura – radna – W styczniu 2014r. na komisjach i sesji podnosiłam 
temat powstawania budżetów obywatelskich i żeby zastanowić się nad podziałem 
miasta na osiedla.  Szłabym w kierunku, żeby podjąć uchwałę, ale żeby dotyczyło 
do wszystkich osiedli. Proszę, aby to przemyśleć. Jak osiedla, to wszędzie.  
Anna Wolowska – radna – Czy utworzenie takiej jednostki pomocniczej Gminy 
wiąże się z kosztami finansowymi?  
Wiesław Turek – radny – Chciałem podzielić się z Państwem swoimi 
spostrzeżeniami. Kiedy kandydowałem do Rady Miejskiej tej kadencji to jedną z 
moich deklaracji było to, że postaram się, żeby utworzyć radę osiedla, choć to 
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było skomplikowane, bo trudno jest wyodrębnić jednolitą jednostkę w starej 
części miasta. Kiedy przystąpiłem do Komisji Rewitalizacyjnej i do Komisji 
Statutowej i rozmawialiśmy na temat idei osiedli widziałem coraz więcej 
przeszkód i sprzeczności, aby w tak małym mieście tworzyć rady osiedlowe. 
Pewnie, że na takim osiedlu jak mieszka radna prosto jest  wydzielić jednolitą 
część, ale w większości w mieście trudno jest to zrobić. Myśląc o osiedlu 
spodziewałem się, że z tego będą jakieś korzyści, że będziemy partycypować w 
budżecie, tak jak partycypują wsie w tworzeniu Fundusz Sołeckiego. Kiedy 
analizowałem koszty okazuje się, że to generuje kolejne koszty. Doszedłem do 
wniosku, że najrozsądniej będzie utworzyć stowarzyszenie złożone z  
mieszkańców, podmiotów i organizacji, które działają w tym obszarze. W ten 
sposób będzie można pozyskać pieniądze na jakieś programy, wspomóc proces 
rewitalizacji. Starajmy się pozyskać dodatkowe środki, a nie pobierać je z budżetu 
Gminy. Namawiam Państwa i Panią, abyśmy to przemyśleli. Można uaktywnić 
mieszkańców poprzez stowarzyszenie. Jestem w trakcie rejestracji takiego 
stowarzyszenia. Ono by wspomagało z jednej strony proces rewitalizacji, a z 
drugiej mogłoby przyciągnąć środki zewnętrzne i aktywizowało lokalne 
społeczności. 
Tomasz Kopera – radny – Mam pytanie do mecenasa. Pomysł ogólnie jest 
bardzo dobry, ponieważ aktywizuje społeczność lokalną. Ale czy możemy 
utworzyć jedną radę osiedla w jednej części, a pozostała część pozostaje bez 
zmian, czyli pozostali mieszkańcy nie mają tych uprawnień. Nie wiem, czy nie 
lepsze byłoby przeprowadzenie konsultacji w temacie podziału miasta na osiedla. 
Nie wiem, czy to jest zgodne z prawem i czy Wojewoda nie odrzuci nam uchwały. 
Jadwiga Figura – radna – Jakie przywileje ma Rada Osiedlowa?  
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Zasady tworzenia jednostek pomocniczych 
określa ustawa o samorządzie gminnym w szczególności przepisy od art. 35 do 
37b. Zgodnie z art. 35 „Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej 
określa rada gminy odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z 
mieszkańcami.” Art. 37. 1.  „Organem uchwałodawczym w dzielnicy (osiedlu) 
jest rada w liczbie członków ustalonej według art. 17, nie więcej jednak niż 21. 2. 
Organem wykonawczym w dzielnicy (osiedlu) jest  zarząd. Na czele zarządu stoi 
przewodniczący. 3. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej 
przysługującym funkcjonariuszom publicznym. 4. Statut osiedla może ustalić, że 
w osiedlu organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców.” Art. 
37a „Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może 
uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, 
bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo 
zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych,  
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady 
gminy.” Art. 37b. 1.  „Rada gminy może  ustanowić zasady, na jakich 
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie 
przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. 2. Rada gminy może 
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ustanowić zasady, na jakim członkom organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie 
przysługiwała dieta lub zwrot kosztów  podróży służbowej.”  
§58. 1. Statutu Gminy: „Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek, co 
najmniej ½ mieszkańców zamieszkałych na obszarze obejmującym zakres 
działania powoływanej jednostki, posiadających czynne prawo wyborcze do 
Rady może tworzyć jednostki pomocnicze po przeprowadzeniu konsultacji z 
mieszkańcami.” Przepis ten nie mówi, że musimy od razu dokonywać podziału 
miasta Opoczna na dzielnice, może powstać jedna dzielnica, bez pozostałych 
dzielnic. To jest odpowiedź na pytanie radnego Kopery. Co do kosztów wydaje 
się, że jeżeli diety są pobierane przez sołtysów to trudno przyjąć, żeby 
przewodniczący rady osiedla był pozbawiony tych diet. Co do zakresu i 
wyposażenia w majątek to musiałby regulować Statut, ale można przewidzieć 
taką sytuację.  
Na pewno funkcjonowanie takiej jednostki pomocniczej nie wiąże się z brakiem 
kosztów, ale oczywiście decyzję w tym zakresie podejmujecie Państwo.   
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Dalej w §59 Statutu mówi również 
„Jednostki pomocnicze, o których mowa w §58 nie prowadzą gospodarki 
finansowej w ramach budżetu gminy.”  
Co zaś do tego co mówi radna Figura §60 „Członek organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos na sesji Rady i posiedzeniach 
komisji rady w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej na zasadach 
właściwych dla radnego Gminy.”  
Co do budżetu obywatelskiego zgodnie ze zmianami ustawy o samorządzie 
gminnym jeszcze za tej kadencji musimy zrobić zmianę w Statucie odnośnie 
budżetu obywatelskiego. My go musimy wprowadzić, niezależnie od tego, czy go 
Państwo uchwalicie finansowo. W Statucie musi się znaleźć taki zapis i jeszcze 
inne.   
Beata Wiktorowicz – radna – Wniosek o utworzenie Rady Osiedla złożyła grupa 
mieszkańców, nie ja sama. Ja jestem przedstawicielem. Grupą inicjującą są 
mieszkańcy. Zebraliśmy ponad 50% w liczbie 517. To była ogromna praca. 
Celem takiego wyodrębnienia Rady Osiedlowej jest przede wszystkim 
aktywizacja społeczeństwa. Mieszkańcy chcą się aktywizować i ta Rada Osiedla 
ma temu służyć, ma temu pomóc. Pomysł Rady Osiedlowej nie jest pomysłem 
nowym, on od dawna kiełkuje na naszym Osiedlu, był za mojej poprzedniczki. 
Mieszkańcy chcą się wspierać, działać na swoim Osiedlu, chcą uczestniczyć, chcą 
mieć głos decydujący, chcą pomagać, chcą coś zrobić. Odkąd zostałam radną 
przeprowadziliśmy Piknik Ekologiczny w maju, który spotkał się z wielkim 
entuzjazmem. W grudniu wygraliśmy czujnik jakości powietrza. To my 
mieszkańcy, żeśmy się zaktywizowali.  Dalszym ciągiem jest utworzenie Rady 
Osiedlowej.  
Jadwiga Figura – radna – Nadal podtrzymuję, że jeżeli tworzyć to nie tylko 
jedną radę osiedlową.  



38 
 

Beata Wiktorowicz – radna – Ponieważ jestem inicjatorką pierwszej Rady 
proponuję, żebyśmy pochylili się nad podziałem miasta na osiedla. Zagłosujmy 
za tym zagadnieniem i proszę, żebyście Państwo zagłosowali za tą uchwałą.   
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 Rada Miejska głosami: za - 9, przeciw – 9, wstrz. – 0 nie podjęła uchwały                                 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia   
jednostki pomocniczej Gminy tj. Osiedla Ustronie w Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 

p) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SP                                                     
im. AK „Doliniacy” w Libiszowie. 

 
Jarosław Jurowski – radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora SP im. AK „Doliniacy” w Libiszowie. 
Na posiedzeniu w dniu 19 marca Komisja Rewizyjna wypracowała stanowisko, 
że skarga jest bezzasadna głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 . 
 
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 XLII/488/2018 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SP 
im. AK „Doliniacy” w Libiszowie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 15.  
 Zapytania i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Wiesław Turek – radny – Proszę o załatanie dziur na ul. Mickiewicza przy bloku 
nr 5. Zgłaszam to już 4-ty rok. To droga osiedlowa, ale przy bloku komunalnym. 
Proszę o interwencję.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jak tylko warunki atmosferyczne 
pozwolą zrobimy.  
Barbara Wacławiak – radna – Proszę mi powiedzieć na temat ul. Biernackiego 
– kiedy projekt, kiedy ruszą prace, czy jest Pan po rozmowach ze studentami, 
kiedy będą nasadzenia, czy będą ławeczki? W niektórych miejscach pojawiły się 
kosze na odpady po psach. Proszę o parę koszy na osiedlach.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Co do koszty to tak.  
Co do ulicy Biernackiego to jesteśmy w tracie realizacji. Jesteśmy po projekcie, 
po ustaleniu całej koncepcji. Jeśli chodzi o małą architekturę będzie tam element, 
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który odnosi się do tradycji ceramicznej, do tego będzie kosz, zieleniec. Samych 
ławek będzie ok. 60. Zapraszam, chętnie pokażę projekt.  
Natomiast konkurs dotyczył Strefy Ceramiki. On nie został jeszcze 
rozstrzygnięty. Konsultujemy się z zakładami pracy, które produkują płytki, one 
mają swoich plastyków, odbyliśmy już szereg konsultacji. Przed nami jeszcze 
jedna konsultacja dotycząca naszej młodzieży, która również się opowie, którą 
koncepcję wybiera jeśli chodzi o Strefę Ceramiki. Oczywiście radnych też 
zaprosimy na tę konsultację. Chcemy jak najszybciej przeprowadzić konsultacje, 
żeby wyłonić zwycięzcę konkursu. Strefa Ceramiki to jedna rzecz, mała 
architektura to druga rzecz i zieleń. Mamy plany, by na każdym ze słupów wisiała 
donica z kwiatami. Całą przestrzeń dedykujemy naszej tożsamości ceramicznej, 
a przy tym dodajemy estetyki, przysłaniamy elementy, które nam się nie 
podobają. Mam nadzieję, że to ruszy do końca maja. To są trudne, czasochłonne 
i kosztowne rzeczy. Mamy takie same pragnienia, żeby to było jak najszybciej i 
żeby to służyło mieszkańcom, więc będziemy robić wszystko by zadziało się to 
jak najszybciej, a wiec już w miesiącach letnich, żeby zafunkcjonował nasz pasaż, 
deptak.  
Barbara Wacławiak – radna – Skorzystam z zaproszenia. 
Andrzej Pacan – radny – Mieszkańcy Bielowic którzy budują się pod 
Mroczkowem nie mają wody i muszą kopać studnie głębinowe. To mały odcinek, 
bo Mroczków jest zwodociągowany. Proszę o pomoc dla nich.   
Jadwiga Figura – radna – Na jakim etapie są podwyżki dla pracowników 
obsługi? 
Robert Grzesiński – radny – Połączenie ul. Skłodowskiej z ul. Jana Pawła II - 
w trakcie robót budowlanych powstała tam niecka. Czy urządzenie do nakładania 
mas asfaltowych mogłoby wyrównać nieckę, by nie gromadziła się tam woda?  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jeśli chodzi o podwyżki dla 
pracowników szkół i przedszkoli – oczywiście widzimy taką potrzebę. Jeśli 
chodzi o procedowanie to musimy się przyjrzeć, jakie są możliwości jeśli chodzi 
o budżet oświatowy. Rozeznania sytuacji musi przede wszystkim dokonać 
Burmistrz Sobczyk, Naczelnik Oświaty i Kierownik CUW. Na pewno widzimy 
taką potrzebę. Dziękuję radnej, że się ujmuje za tymi pracownikami, bo uważam 
że ich płace są bardzo niskie. W innych dziedzinach i gałęziach przemysłu płace 
rosną, a jeśli chodzi o oświatę, budżetówkę to jesteśmy do tyłu. 
Jadwiga Figura – radna – Dziękuję, że Burmistrz zechce zająć się tematem. 
Proszę  Burmistrza Sobczyka, aby powiedział ile dokładamy do oświaty, czy od 
czasu powstania CUW są oszczędności, jak układa się współpraca.  
Krzysztof Grabski – radny – Czy podwyżki będą dzielone po 100-150 zł dla 
każdego czy %-owo?  
Robert Grzesiński – radny – Ponawiam pytanie. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Proszę o wypowiedź Naczelnika 
Snopczyńskiego. 
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
Musimy się zorientować, czy ten teren o którym radny mówi, to jest pas drogowy. 
Jeżeli to jest pas drogowy to pewnie tak, natomiast wszystko wymaga 
dokumentacji technicznej. Kombajn, który kupuje PGK do powierzchniowego 
utrwalania dróg mówi o drogach. Przede wszystkim musimy zobaczyć na mapach 
czy to jest pas drogowy i jeżeli to jest pas drogowy i Burmistrz uzna to za 
stosowne, żeby zlecić dokumentację techniczną i to wykonać to oczywiście jest 
to jak najbardziej możliwe.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Trudno mi odpowiedzieć radnemu 
Grabskiemu. Absolutnie nie jesteśmy na razie nawet na etapie rozmów i prac nad 
podwyżkami. Za wcześnie na odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że w 
przyszłości takiej odpowiedzi będę mógł udzielić.  
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna – My nie dokładamy, my 
staramy się inwestować w naszą młodzież. Koszty związane z utrzymaniem w 
oświacie są i będą. W zeszłym roku do środków, które mieliśmy na oświatę 
dołożyliśmy 2 mln 677 tys. zł, a na rok 2018 jest planowane 4 mln 600 tys. zł.  
Co do współpracy z CUW to potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby ocenić czy to 
jest lepsze.  
Barbara Wacławiak – radna – Panie Burmistrzu nie było Pana na Komisji 
Oświaty. Radnego Grzegorza Wołąkiewicza nie ma dzisiaj na sesji ze względu na 
stan zdrowia. Pan Przewodniczący Komisji Oświaty nie podjął tematu. 
Mówiliśmy, że zostały pieniądze, była nadwyżka 1 mln zł. Radny Grzegorz 
Wołąkiewcz zwracał się, by te pieniądze wróciły do szkół. Jeżeli nie mogą wrócić 
do szkół to może byście Państwo skłonili się do tych podwyżek.  
Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza Opoczna – To nie jest tak, że taka 
kwota wróciła, jak krąży informacja. Bardziej szczegółowo Pani Skarbnik 
wytłumaczy.  
Eugeniusz Łączek – radny – Jeśli chodzi o pytania i sugestie radnego 
Wołąkiewicza przy uchwale o zaciągnięciu pożyczki ja mówiłem, że radny 
Grzegorz Wołąkiewcz jest nieobecny na dzisiejszej sesji i prosił o informację na 
temat warunków pożyczki i na wszystkie pozostałe pytania i wątpliwości Pana 
Wołąkiewicza prosiłem Pana Burmistrza, aby mu w odpowiednim czasie 
ustawowo odpowiedział.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Tak. 
Barbara Bąk – Skarbnik – Nie zgodzę się, że w oświacie była jakaś nadwyżka. 
Owszem były zwrócone niewykorzystane środki, tylko pytanie dlaczego. Ja 
uważam, że źle był ustalony plan finansowy poszczególnych jednostek.  Dlaczego 
tak uważam? W grudniu CUW w imieniu jednostek potrafił zapłacić podatki i 
ZUS, których termin płatności przypadał w 2018r., czyli wcześniej. Czy 
konieczne to było? Może byśmy o tyle mniej zaciągnęli kredytu w grudniu. Poza 
tym czy zostały dołożone pieniądze do oświaty w tym roku? W zeszłym roku 
dofinansowanie do zadań oświatowych, czyli tych które są finansowane 
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subwencją oświatową, było dołożone 2 mln 600 tys. zł. Na ten rok jest planowane 
4 mln 600 tys. zł. Są dołożone.  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – złożył 
życzenia z okazji zbilżających Świąt Wielkanocnych i przypomniał o złożeniu 
oświadczeń majątkowych za 2017 rok /do 30 kwietnia 2018r./  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – złożył życzenia świąteczne.  
 
 
Dodatkowy materiał, który otrzymali radni stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i przeszedł 
do realizacji ostatniego punktu porządku obrad sesji.  
 
Ad. pkt. 16. 

Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz podziękował 
obecnym za udział i zamknął XLII sesję Rady Miejskiej VII kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam czterdziestą drugą sesję Rady 
Miejskiej w Opocznie”. 
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 15.15 
 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 05.04.2018r. 
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