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Protokół Nr XLV/18 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 9 maja 2018r. 

 

Ad. pkt. 1. 

Otwarcie obrad. 

Czterdziestą piątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art. 
20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w dniu 9 maja 
2018r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz 
wypowiadając formułę: „Otwieram czterdziestą piątą sesję Rady Miejskiej w 
Opocznie”. 

Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr  1 do 
protokołu.                                                                                                                     
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.                                        
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu.  
 
Na sali jest 18 radnych i Rada Miejska ma prawo podejmować prawomocne 
uchwały. 

Przewodniczący poinformował, że wpłynął do niego wniosek Burmistrza o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Opocznie, wraz  z  załączonym 
do niego porządkiem obrad oraz projektami uchwał. 

Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że listę obecności podpisało 18 
radnych, wobec czego obrady są prawomocne. 

Ad. pkt. 2  

Wybór sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radną 
Annę Wolowską, która wyraziła swoją zgodę.  

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radną 
Annę Wolowską na sekretarza obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 
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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 5 do protokołu. 

Porządek obrad. 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 
2018 – 2029, 

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018. 
5. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 
obrad sesji. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Proszę 
wnioskodawcę o możliwość wprowadzenia do porządku obrad punktu „Zapytania 
i wolne wnioski”. Wiem, ze w przypadku sesji nadzwyczajnej wymagana jest 
zgoda wnioskodawcy. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna  - Proszę o przyjęcie porządku obrad, 
który został dostarczony wraz z materiałami. 

Ad. pkt. 4  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2018 – 2029. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2029.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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Jadwiga Figura – radna – Po raz kolejny ul. Piotrkowska nie została 
uwzględniona do realizacji. Dlaczego? Czy decyduje o tym Urząd 
Marszałkowski, czy Wojewoda? Mam odczucie, że było za mało starań w tym 
temacie. Na początku kadencji, kiedy gotowy był projekt również mogliśmy 
skorzystać z dofinansowania z różnych programów. Nie udało się. Dzisiaj jest 
podobna sytuacja. Jest mi bardzo przykro. Dlaczego środki, które można 
pozyskać, uciekają nam bokiem? Proszę Pana Burmistrza w imieniu 
mieszkańców, aby zastanowić się, bo być może są jakieś rezerwy w budżecie, 
które możemy pozyskać na ten cel. Postarajmy się, aby znaleźć środki z innych 
programów. Liczę na zrozumienie, bo Burmistrz zna sytuację mieszkańców.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Sprawa infrastruktury i dróg jest dla nas 
priorytetowa. Przez 4 lata jeździliśmy z Naczelnikiem Wydziału Techniczno - 
Inwestycyjnego do Urzędu Wojewódzkiego przedstawiając zasadność wykonania 
remontu ul. Piotrkowskiej oraz próbowaliśmy pozyskać pieniądze z różnych 
programów. Niestety, nie udało się. Teraz mieliśmy szansę, bo były to środki 
ministerialne dedykowane samorządom wojewódzkim. Kwota wynosiła 31 mln 
zł na całe województwo i biorąc pod uwagę punktację nie mieliśmy szans na 
dofinansowanie. Na razie możemy wykonać kanał burzowy przy ul. 
Piotrkowskiej, który w jakiś sposób ratuje sytuację przed zalewaniem posesji. Na 
nawierzchnię bitumiczną musimy poczekać. Zdajemy sobie sprawę, że jest to 
droga strategiczna, ponieważ tamtędy prowadzi szlak na przystanek Opoczno Płd. 
Niestety, tylko dofinansowanie z zewnątrz pozwoliłoby nam na wykonanie tego 
odcinka.  

Jadwiga Figura – radna – Dołóżmy więcej starań, bo wydaje mi się, że umowy 
nie są jeszcze podpisane i być może zostały jeszcze jakieś rezerwy z tego 
programu, z których możemy skorzystać. Czy na zagospodarowanie zalewu 
muszą być przeznaczone środki właśnie z tego zadania? Czy nie możemy 
pozyskać ich z Ministerstwa Sportu i nie zabierać z ul. Staropiotrkowskiej?  Być 
może powinniśmy zwrócić się do Gminy Kleszczów z prośbą o pomoc?  

Beata Wiktorowicz – radna – Z tego co mi wiadomo na zagospodarowanie 
terenu wokół zalewu wpłynęła tylko jedna oferta. Czy nie ma wątpliwości, że 
została zachwiana uczciwa konkurencja? Jest jedna oferta, która znacznie 
przewyższyła kwotę, jaką gmina przeznaczyła na ten cel. Czy nie zachodzą żadne 
wątpliwości?  
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – 
Dołożyliśmy największej staranności, aby przetarg był przeprowadzony przy jak 
największej liczbie oferentów. Dzwoniliśmy, apelowaliśmy o składanie ofert. 
Wiemy jaka jest sytuacja na rynku i że nie ma firm wykonawczych. Nasze apele 
nie zostały uwzględnione i wpłynęła tylko jedna oferta z której się cieszymy, 
ponieważ wartość kosztorysu inwestorskiego to 1 mln 600 tys. zł, a oferta złożona 
jest poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego. Przetargi w całej Polsce na dzień 
dzisiejszy odbywają się na poziomie 120% wartości kosztorysu inwestorskiego. 
Taki jest rynek. Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, więc zapytanie poszło na cały kraj. Złożona została jedna oferta z 
firmy Dromed Opoczno. Powtórzenie przetargu nie przyniesie żadnych nowych 
rozstrzygnięć. Obawiam się, że kwota może być jeszcze wyższa. Wystąpiliśmy 
do Ministra Sportu w ramach programu „Sportowa Polska” o dofinansowanie w 
wysokości 33%, bo taka była możliwość, czyli o kwotę ok. 500 tys. zł. Mam 
nadzieję, że rozstrzygniecie będzie pozytywne dla Gminy Opoczno. Zakres 
realizacji na dzień dzisiejszy i tak nie jest pełen. Wartość całego zadania to 3 mln 
zł. Obecnie mówimy o kwocie 1 mln 600 tys. zł. To co realizujemy to są elementy 
związane z dofinansowaniem, czyli infrastruktura sportowa taka jak boisko do 
piłki siatkowej, przystani kajakowej. Nie wydaje mi się uzasadnione powtórzenie 
przetargu.  

Barbara Wacławiak – radna – Pieniądze na ul. Staropiotrkowską przesunięte 
były z zadania na wykonanie kanalizacji na ul. Skłodowskiej i Św. Marka. 
Przesunęliśmy te pieniądze z myślą, że będzie zrobiona kanalizacja na ul. 
Staropiotrkowskiej. Czy te pieniądze nie starczą na budowę całej kanalizacji? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Pieniądze, które były ostatnio zabezpieczone 
z wkładem własnym były pod kątem realizacji całej inwestycji: kanalizacja wraz 
z nawierzchnią. Pierwsza wersja to była tylko kanalizacja i tak pozostanie.  

Krzysztof Grabski – radny – Rozumiem, że zalew to ważna sprawa, ale musimy 
pamiętać o uzdatnianiu wody, ponieważ zaczyna robić się zielona.  

Barbara Wacławiak – radna – Czy mogłabym dowiedzieć się coś więcej na 
temat trampolin, które mają być zamontowane na ul. Biernackiego? Trampolina 
jest szczególnym narzędziem do zabawy. Obyśmy później nie musieli ponosić 
konsekwencji w związku z jakimś wypadkiem. 

Jadwiga Figura – radna – Czy kanalizacja na ul. Staropiotrkowskiej to nadal 
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska?  
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Tak oraz środki własne.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Są to trampoliny gruntowe, które nie 
wystają ponad grunt. Jednocześnie może korzystać z niej tylko jedno dziecko. Są 
bardzo bezpieczne i będą stanowiły dodatkową atrakcję.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Proszę o 
uściślenie. W uzasadnieniu powołujemy się na zapis, że jest brak dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast w rozmowie przewija się Urząd 
Wojewódzki. Czy to pomyłka? O który urząd chodzi?  W inwestycjach mamy 
zapis: wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z rozbudową ul. Piotrkowskiej na 
odcinku ul. Leśnej – ul. Krasickiego. Przed zmianą była to kwota 1 mln 402 tys. 
zł, zmiana: minus 402 tys. zł i pozostało 1 mln 21 tys. zł. Jakie są dalsze losy 
inwestycji, ponieważ zostaje okrojona? Jakie są skutki na przyszłość?  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Zostaje część zadania w zakresie kanalizacji 
deszczowej z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka to kwota 821 tys. zł. 200 tys. zł to 
środki własne. Pożyczka jest na warunkach preferencyjnych. Z tego co pamiętam, 
to jest ok. 1,5% oprocentowanie. Umowy jeszcze nie podpisaliśmy, ale mamy 
informację, że została nam przyznana. 

Barbara Wacławiak – radna – Pieniądze z ul. Piotrkowskiej szybko uciekają, 
dlatego chciałabym usłyszeć od Pana Burmistrza, czy inwestycja zostanie 
zrealizowana? Proszę, aby się Pan określił.  

Jadwiga Figura – radna – Czy w związku ze zmniejszeniem kwoty będzie 
wykonany krótszy odcinek lub z tańszych materiałów? Proszę o wyjaśnienie.  

Barbara Bak – Skarbnik Gminy – Po raz kolejny powtarzam, że robimy tylko 
w ramach kanalizacji deszczowej. Pieniądze zabezpieczone, czyli 1 mln 21 tys. zł 
wraz z kwotą pożyczki, czyli 821 tys. zł mają być na kanalizację deszczową.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Do wniosku wkradła się pomyłka za 
którą przepraszamy. To nie Urząd Marszałkowski, a Urząd Wojewódzki jest 
dysponentem funduszu o którym mówiliśmy.  

Beata Wiktorowicz – radna – Nieścisłość jest również w nazwie ulicy. Nie 
Krasińskiego, a Krasickiego. Po raz kolejny zwracam uwagę. Wracając do 
trampolin i troski o dzieci. Dlaczego nie troszczy się Pan o dzieci na Osiedlu 
Ustronie, które nie mają placu zabaw? 



6 
 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Troszczę się o wszystkie dzieci oraz o 
wszystkich mieszkańców gminy. Proszę, abyśmy trzymali się porządku obrad. 

Tomasz Kopera – radny – Składam wniosek o zamknięcie dyskusji w tym 
temacie oraz o przejście do głosowania. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Chciałbym 
wiedzieć coś więcej na temat dalszych losów inwestycji, a również chciałbym 
uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące pożyczki. Czy jest szansa na jej 
umorzenie? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Dalsze losy inwestycji – zobaczymy jak to 
będzie się kształtowało w następnych latach oraz czy będziemy robić ją z 
własnych środków, chociaż jest to duża kwota. 1 mln 21 zł zostało zabezpieczone 
na kanalizację deszczową. Wniosek o wszczęcie postępowania leży na biurku. 
Nie podpisałam go ze względu na dzisiejszą sesję. Szczegółowych warunków 
pożyczki nie pamiętam.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jeśli chodzi o kolor wody w zalewie to 
sanepid decyduje czy można korzystać z kąpieliska, czy nie.  

Zbigniew Sobczyk – Zastępca Burmistrza – Przed każdym uruchomieniem 
kąpieliska są przeprowadzane badania przez sanepid, za które płaci gmina. Jeżeli 
są pozytywne wtedy otwieramy kąpielisko.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przeszedł do głosowania nad wnioskiem 
radnego Tomasza Kopery w sprawie zamknięcia dyskusji w temacie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2029. 

Rada Miejska głosami: za – 8, przeciw – 7, wstrz. – 1 przyjęła wniosek 
radnego Tomasza Kopery w sprawie zamknięcia dyskusji w temacie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2029. 

  
Wobec powyższego Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 
Rada Miejska głosami: za – 10, przeciw – 6, wstrz. – 1 podjęła uchwałę 

Nr XLV/494/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2018 – 2019. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018. 
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Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018. 

Pomyłka w dwóch paragrafach 411.7 oraz 411.9 powinny być przestawione 
kwoty. Również w paragrafie 428.7 i 428.9 podobna sytuacja. Nie ma to wpływu 
na całość budżetu.  

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

Rada Miejska głosami: za – 10, przeciw – 0, wstrz. – 3 podjęła uchwałę 
Nr XLV/495/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. pkt. 5. 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz 
podziękował obecnym za udział i zamknął XLV sesję Rady Miejskiej VII 
kadencji wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam czterdziestą piątą sesję 
Rady Miejskiej w Opocznie”. 

Godz. rozpoczęcia sesji 15.00, godz. zamknięcia sesji 15.45. 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 23.05.2018r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 

                                             Wiesław Wołkiewicz 

Sekretarz obrad: 

Anna Wolowska 

 

Protokołowały: 

Bogumiła Kędziora 

Alicja Firmowska 


