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Protokół Nr V/19 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 lutego 2019r. 

 
Ad. pkt. 1. 

Otwarcie obrad. 
 
Piątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w dniu 28 lutego 2019r. 
otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba wypowiadając formułę: 
„Otwieram piątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała zebranych, iż w związku 
ze zmianami podjętymi przez Sejm odnośnie zwiększenia udziału obywateli w 
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych, Sesje Rady Miejskiej w Opocznie są transmitowane na żywo w 
Internecie. Transmisja obrad Rady Miejskiej odbywa się za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.                                        
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  
Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Na sali jest 21 radnych i Rada Miejska ma prawo podejmować prawomocne 
uchwały. 

Przewodnicząca poinformowała, że wpłynął do niej 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. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że listę obecności podpisało 21 
radnych, wobec czego obrady są prawomocne. 
 
Ad. pkt. 2 

Przedłożenie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że porządek obrad został 

doręczony wraz z zaproszeniem na sesję (program e-sesja). Proponowany 
porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedłożenie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 
Powiatem Opoczyńskim w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę 
Opoczno Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego  nr 2 w Opocznie oraz 
Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opocznie. 
4. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są propozycje zmian do porządku 
obrad sesji. Brak głosów. 
 
Ad. pkt. 3 
 Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Powiatem Opoczyńskim w sprawie założenia i prowadzenia 
przez Gminę Opoczno Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego  nr 2 w 
Opocznie oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w 
Opocznie. 
 
  Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zgłosiła wniosek, aby w 
dyskusji udzielić głosu przybyłym gościom. W tej sprawie zasięgnęła opinii 
Radcy Prawnego, który zasugerował przeprowadzenie głosowania w tej sprawie. 
 
 Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 (2 osoby nieobecne) 
przyjęła wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie dopuszczenia do 
głosu przybyłych gości. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – poinformował, że w tym roku nastąpi 
proces wygaszania gimnazjum. W związku z tym pojawił się problem w Szkole 
Podstawowej Nr 2 i Nr 3 dotyczący zwalniania nauczycieli. Poinformował, że 
istnieje możliwość, aby tego uniknąć i dlatego proponowana jest uchwała o 
utworzeniu liceów w tych szkołach, które zatrudnią nauczycieli pracujących w 
gimnazjum. O szczegółowe wyjaśnienia Burmistrz zwrócił się do Naczelnika 
Wydziału Edukacji. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – poinformował, że jest to ten sam 
projekt, który został odrzucony przez radnych na sesji Rady Miejskiej w 
poprzednim miesiącu. Nastąpiły jednak nowe okoliczności, gdyż społeczność 
szkolna Szkół Podstawowych Nr 2 i 3  złożyła petycje w tej sprawie. Zwrócili się 
oni z prośbą, aby w szkołach utworzyć Licea Ogólnokształcące, które mogłyby  
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przyjmować uczniów tych szkól. Zostały przeprowadzone w tej sprawie ankiety 
wśród młodzieży, która zadeklarowała chęć kontynuacji nauki w szkołach 
opoczyńskich. Stwierdził również, że jest to trudny okres, gdyż o miejsca w 
szkołach będą się ubiegały dwa roczniki: 3 klasa gimnazjum oraz 8 klasa szkoły 
podstawowej. Istnieje również obawa, że uczniowie będą musieli uczyć się na 
dwie zmiany lub również w sobotę. W związku z powyższym Burmistrz Opoczna 
wystąpił z wnioskiem zwołania kolejnej sesji w tej sprawie. Zgoda radnych w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim 
nie oznacza utworzenia tych szkół. Aby Burmistrz mógł podjąć rozmowy w tej 
sprawie niezbędna jest zgoda radnych. 
 
Petycje w sprawie utworzenia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 
i Nr 3 w Opocznie stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała o tym, że 
petycje wpłynęły do Biura Rady i w związku z tym jako Przewodnicząca Rady na 
dzisiejszą sesję zaprosiła przedstawicieli rodziców, grona pedagogicznego tych 
szkół oraz wszystkich zainteresowanych tematem. 
Przedstawicielka Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Opocznie – 
przedstawiła informację stanowiącą załącznik nr 9 i 10 do protokołu. 
Poinformowała, że Powiat Opoczyński od dłuższego czasu przygotowuje się do 
przyjęcia podwójnych roczników do szkół. Prowadzone są rozmowy z 
Dyrektorami szkół, wynikiem czego jest bardzo dobrze przygotowana baza 
lokalowa oraz dydaktyczna szkół powiatowych. Z analizy naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wynika, iż średnio 67% 
absolwentów wybiera szkoły prowadzone przez powiat. Pozostali uczniowie 
wybierają inne szkoły w Opocznie lub w powiatach ościennych.  Poinformowała, 
że szacunkowa liczba uczniów I klas w szkołach na rok szkolny 2019/20 
prowadzonych przez Powiat Opoczyński wyniesie 1075 uczniów, natomiast 
zaplanowana liczba miejsc wynosi 1320. Z analizy ubiegłorocznych naborów 
wynika, że 40% uczniów, którzy wybierają szkoły prowadzone przez Powiat 
Opoczyński preferuje naukę w liceach ogólnokształcących. Szacuje się, że w roku 
szkolnym 2019/20 będzie to 430 uczniów, a zaplanowano 452 miejsca. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – poinformował, że Zespół Szkół 
Samorządowych w Opocznie przygotowany jest na przyjęcie ok. 150 uczniów na 
nowy rok szkolny. W obecnym roku szkolnym do I klas przyjęto ok 120 uczniów.  
Robert Grzesiński – radny – stwierdził, że słuchając wypowiedzi Burmistrza 
nie usłyszał nic na temat uczniów. Zapytał, czy szkoła jest dla uczniów, czy 
nauczycieli? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że mówił o 
nauczycielach, ponieważ jest to bardzo ważny problem. Do tematu uczniów 
odniósł się Naczelnik Wydz. Edukacji. 
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Krzysztof Grabski – radny – zapytał przedstawiciela Starostwa Powiatowego w 
Opocznie, czy wiedzą jaka liczba uczniów chciałaby uczyć się w zawodówkach, 
a jaka w liceach?  
Przedstawicielka Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Opocznie – 
odpowiedziała, że szacuje się że do liceum pójdzie ok. 430 uczniów (wszystkich 
miejsc – 452). Do szkół zawodowych i technikum będzie ok 600 uczniów. 
Krzysztof Grabski – radny – zapytał, co będzie jeżeli uczniowie zrezygnują ze 
szkół zawodowych i będą chcieli uczyć się w liceum? Czy wtedy wystarczy dla 
wszystkich miejsc? Uważa, że po to jest zwołana sesja, aby rozwiać wszelkie 
wątpliwości.  
Anna Zięba - Przewodnicząca Rady Miejskiej - poprosiła o informację na temat 
wybieranych przez młodzież kierunków kształcenia pod kątem zawodowym. 
Małgorzata Pantak – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – przedstawiła 
sytuację na opoczyńskim rynku pracy na podstawie analiz prowadzonych przez 
Powiatowy Urząd Pracy. Poinformowała, że na terenie powiatu jest obecnie 
14.812 osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli do 17 lat. PUP współpracuje z 
wieloma pracodawcami z terenu powiatu. Polega to przede wszystkim na doborze 
odpowiednich pracowników, pomocy finansowej dla pracodawców jak również 
wsparciu w podnoszeniu kwalifikacji nowo przyjętych pracowników. Współpraca 
to przede wszystkim analiza bieżących potrzeb pracodawców i na jej podstawie 
opracowany został tzw. barometr zawodów, który mówi o tym jakie są braki, jeśli 
chodzi o kadrę. Na terenie lokalnego rynku pracy brakuje pracowników w 
zawodach: elektryk, elektrotechnik, elektromechanik, spedytor, logistyk, 
kierowca autobusu, kierowca samochodu ciężarowego, programista, specjalista 
branży IT, grafik komputerowy, operator sprzętu budowlanego, murarz, tynkarz i 
wiele innych. Jeżeli chodzi o europejski rynek pracy to w większości potrzeby na 
pracowników pokrywają się. Doradcy zawodowi proponują pomoc wszystkim 
osobom poszukującym swojej ścieżki zawodowej i każdy może z niej skorzystać, 
nie tylko osoby bezrobotne.  
Zbigniew Sobczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – jako nauczyciel 
w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego podkreślił, że przed obecnym 
rokiem szkolnym prowadzone były analizy na podstawie lat ubiegłych i 
nieprawdą jest, że od nowego roku szkolnego w szkole będzie obowiązywała 
zmianowość lub zajęcia będą prowadzone w soboty. Szkoła jest bardzo dobrze 
przygotowana na podwójne roczniki pod względem technicznym oraz bazy 
dydaktycznej. Zapewnia więcej miejsc, niż spodziewanych jest uczniów. 
Jerzy Pręcikowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – podkreślił, kto jest 
podmiotem decyzji jaka zostanie dziś podjęta. Są to dzieci i młodzież opoczyńska. 
Decyzje Rady Miejskiej związane są z ich przyszłością. Na podstawie informacji 
udzielonej na sesji wynika, że miejsc w szkołach powiatowych jest 
przygotowanych z nadwyżką i zostaną one zapewnione wszystkim absolwentom 
z naszego powiatu. W związku z analizą jaka została przeprowadzona stwierdził, 
że utworzenie nowych szkół w Opocznie, których byłoby 6, jest nieracjonalne.  
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Jadwiga Figura – radna – uważa, że dobro dzieci jest najważniejsze, ale ważni 
są również nauczyciele. Zapytała ilu nauczycieli zostanie zwolnionych? Prosi o 
przeanalizowanie wszystkich aspektów, zarówno ekonomicznych jak i 
społecznych. Podkreśliła, że należy udzielić Burmistrzowi zgody na prowadzenie 
rozmów ze starostwem. Nie oznacza to, że od razu zostaną te szkoły utworzone, 
ale należy dać młodzieży prawo wyboru. Zwróciła się do radnego Sobczyka z 
pytaniem, jakie byłoby jego stanowisko jeśli nie byłby pracownikiem LO?  
Zbigniew Sobczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – stwierdził, że w 
swojej wypowiedzi chciał podkreślić, że szkoła w której pracuje jest 
przygotowana na tą liczbę młodzieży o której mówił przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – co do swojej poprzedniej 
wypowiedzi zaznaczył, że istnieje obawa nauki uczniów w godzinach 
popołudniowych w opoczyńskich szkołach ponadgimnazjalnych i 
ponadpodstawowych oraz ich pracy być może również w soboty.  
Zbigniew Sobczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – po raz kolejny 
podkreślił, że nie ma takiej obawy. Szkoły powiatowe przygotowane są na 
przyjęcie takiej liczby uczniów o której mówił przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego. 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – podkreślił, że proponując uchwałę w tej 
sprawie miał na uwadze zarówno uczniów jak i nauczycieli. Liczby 
przedstawione przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego odnoszą się do 
liczby miejsc we wszystkich szkołach powiatowych, czyli w Drzewicy, Żarnowie, 
Mroczkowie Gościnnym. Poprosił, aby podać liczbę miejsc jakie są 
przygotowane w szkołach w Opocznie. Drugi aspekt sprawy jest taki, że jeżeli nie 
będzie chętnych dzieci do nauki w proponowanych szkołach to one nie powstaną. 
Gmina chce stworzyć taką ofertę, aby młodzież miała wybór. Jako Burmistrz 
Opoczna składa taką propozycję, natomiast wybór należy do Rady. Zaznaczył, że 
wszędzie tam gdzie były gimnazja, których od nowego roku nie będzie, należy 
spodziewać się zwolnień.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odpowiedziała, że została 
podana informacja o miejscach w szkołach prowadzonych przez Powiat na terenie 
Opoczna. W Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego będzie wolnych ok. 
20 miejsc. Stwierdziła, że do prowadzenia rozmów z Powiatem Burmistrz nie 
potrzebuje upoważnienia Rady Miejskiej. Zapytała, czy jakieś rozmowy w tym 
temacie ze Starostwem już się odbyły? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – zwrócił uwagę, że przedstawiciel ze 
Starostwa mówiąc o wolnych miejscach podał je w skali powiatu. Absolwentów 
gimnazjum oraz szkoły podstawowej w Opocznie będzie ok. 700. Zapytał, czy 
tyle miejsc będzie przygotowanych w szkołach ponadpodstawowych w 
Opocznie? Jeżeli chodzi o rozmowy ze Starostwem, to po to jest uchwała, aby 
radni wyrazili swoją opinię i określili czy zgadzają się na rozmowy, czy nie. 
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Monika Kluska – Dyrektor LO im. S. Żeromskiego w Opocznie – 
poinformowała, że szkoła planuje utworzyć 5 oddziałów po gimnazjum oraz 4 po 
szkole podstawowej. Będzie to ok. 350 miejsc i są to dane realne. Szkoła spotkała 
się już z takim problemem w latach 2000-2004, kiedy przyjmowano młodzież z 
wyżu demograficznego. Młodzież będzie pracowała w systemie 
jednozmianowym najpóźniej do godz.16.30. 
Marek Zieliński – Dyrektor ZSP Nr 1 im. S. Staszica w Opocznie – 
poinformował, że szkoła przyjmuje co roku ok. 300 uczniów do klas pierwszych 
zarówno do LO jak i technikum oraz branżowej szkoły zawodowej. Ze względu 
na specyfikę szkoły i zajęcia, które prowadzą specjaliści różnych branż zajęcia 
kończą się ok.17.30. Odbywają się również zajęcia zawodowe, które prowadzone 
są w sobotę. Motywowane jest to tym, że inżynierowie prowadzący zajęcia w 
naszej szkole mają dzień wolny od pracy zawodowej i mogą prowadzić zajęcia z 
młodzieżą.  
Alicja Szczepaniak – radna – zwróciła uwagę na niepełnosprawnych uczniów. 
W Gminie Opoczno szkołą przygotowaną na przyjęcie tych uczniów jest Szkoła 
Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.  Szkoła jest dostosowana do 
niepełnosprawnych uczniów, posiada windę i rodzice chcą, aby ich dzieci mogły 
dalej kontynuować w niej naukę w szkole średniej. Po skończeniu szkoły 
podstawowej rodzice mają dylemat gdzie posłać swoje dzieci, ponieważ na 
terenie Opoczna nie ma placówki gdzie mogłyby kontynuować dalszą naukę, 
dlatego zwrócili się z prośbą, aby utworzyć w SP Nr 2 Liceum Ogólnokształcące. 
Jacek Stępień – Dyrektor SP Nr 2 w Opocznie – poinformował, że szkoła 
popiera ten pomysł. Podkreślił, że na jednej z Rad Pedagogicznych odbyła się 
dyskusja na temat, czy szkoła podoła temu zadaniu, czy ma wykwalifikowaną 
kadrę i odpowiednie warunki. Uważa, że nie ma wątpliwości, że szkoła udźwignie 
to zdanie.  Rada jednogłośnie zobligowała Dyrekcję do złożenia wniosku o 
poparcie inicjatywy utworzenia Liceum Ogólnokształcącego. Takie pisma zostały 
złożone na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczącego Komisji 
Oświaty.  
Radny Grzesiński – radny – poinformował, iż jako Przewodniczący Komisji 
Oświaty otrzymał pisma od Dyrektora SP Nr 2. Z treści pisma wynika, że stan 
sali gimnastycznej jak i pomieszczeń socjalnych jest tragiczny. Problem ten 
ciągnie się już od lat. Dyrektor w swoich pismach wskazuje, że potrzebna jest 
budowa nowej hali gimnastycznej, a obecnie istniejąca wymaga pilnego remontu 
i dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stwierdził, że gmina 
powinna zająć się stanem technicznym budynku, aby w przyszłości nie doszło do 
nieszczęścia. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, ilu uczniów 
niepełnosprawnych zgłosiło chęć pozostania w liceum ogólnokształcącym przy 
SP Nr 2? 
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Jacek Stępień – Dyrektor SP Nr 2 w Opocznie – odpowiedział, że trzech 
uczniów z niepełnosprawnością ruchową, co stwarza już możliwości utworzenia 
oddziału integracyjnego.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – stwierdziła, że podczas 
ostatniej kadencji Rady Miejskiej został uchwalony budżet, który pierwotnie 
zawierał kwotę na termomodernizację 11 budynków w tym budynku SP Nr 2. 
Następnie budżet w którym przesunięto znaczne środki na remont i 
termomodernizację sali gimnastycznej Nr 2, więc znaczne kroki w tym kierunku 
zostały zrobione. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – odniósł się do słów Burmistrza na temat 
tego, że będą zwolnienia nauczycieli. Uważa, że wcale tak nie musi być. Podał 
przykład Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie podjęto rozmowy ze Starostwem na 
temat ewentualnego zatrudnienia zwalnianych nauczycieli. Poinformował, że 
zwrócił się do Burmistrza z pismem, aby wskazać liczbę nauczycieli, którzy mają 
ponad jeden etat. Pozwoli ocenić to, czy konieczne będą zwolnienia.  Uważa, że 
pomysł utworzenia liceum w SP Nr 2 i SP Nr 3 jest nietrafiony, gdyż gmina i tak 
już dużo dokłada do prowadzenia swoich szkół. Zwrócił się z prośbą, aby Komisja 
Oświaty mogła odnieść się do list przyjętych dzieci do szkół i wyraziła na ten 
temat swoją opinię.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – prosi, aby zastanowić się nad tym, ile 
gmina straci w związku z likwidacją gimnazjum.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – uważa, że dobrym 
rozwiązaniem byłoby utworzenie więcej klas w SP Nr 2 i SP Nr 3 oraz 
rozszerzenie oferty liceum w ZSS NR 1 tak, aby dzieci zainteresowane nauką w 
tej szkole mogły się w niej uczyć.  
Andrzej Pacan – radny – stwierdził, iż radni otrzymali informację na temat ilości 
klas w szkołach ponadpodstawowych. Jest to 9 klas po ponad 30 uczniów. 
Zastanawia się nad komfortem pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jeżeli, 
ten trend się utrzyma to nie będzie to dobre rozwiązanie na przyszłość. Uważa, że 
jeżeli na terenie gminy będzie większe zróżnicowanie kierunków nauczania to 
uczniowie nie będą odchodzili do innych gmin. Zaapelował do radnych, aby 
przychylić się do propozycji Burmistrza i zaakceptować proponowany projekt 
uchwały. 
Jerzy Pręcikowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – wyraził opinię, iż 
z analizy przeprowadzonej przez Przedstawiciela Urzędu Pracy wynika, że 
powinno zwiększyć się kształcenie na kierunkach technicznych. Co do 
przepełnienia w klasach, to Pani Dyrektor powiedziała, że planuje taką liczbę, ale 
nie wie, ilu uczniów zgłosi chęć kontynuacji edukacji w tej szkole. Stwierdził, że 
po dodaniu planowanej liczby miejsc w szkołach w Opocznie tj.: 350 – w LO im. 
S. Żeromskiego, 300 – w ZSP Nr 1, 150 – w ZSS Nr 1, oraz Zespół Szkół 
Prywatnych, czyli łącznie ponad 800 miejsc, szkoły ponadgimnazjalne w 
Opocznie są w stanie zapewnić wszystkim uczniom miejsca do kontynuacji 
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edukacji. Stwierdził, że do prowadzenia rozmów Burmistrzowi nie jest potrzebna 
zgoda. Zgoda potrzebna jest do zawarcia porozumienia ze Starostwem.  
Andrzej Pacan – radny – poprosił Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o 
podanie średniej liczby uczniów w klasach. 
Monika Kluska – Dyrektor LO im. S. Żeromskiego w Opocznie – 
poinformowała, że klasy będą miały po ok. 30 uczniów, ale nie ma w związku z 
tym problemu. Ponadto dodała, że zajęcia laboratoryjne typu informatyka, fizyka, 
chemia lub biologia dzielone są na grupy.  
Wojciech Grochulski – Przewodniczący NSSZ „Solidarność” – poinformował, 
że co roku do związków wpływają arkusze organizacyjne szkół. Zarówno z 
arkuszy jak i rozmów z Dyrektorami szkół nie wynika, aby była konieczność 
zwolnień nauczycieli. Być może zmieni się to na przełomie kwietnia i maja, ale 
póki co środowisko nauczycieli nic na ten temat nie mówi. Zaznaczył, że w 
niektórych szkołach wiejskich są wakaty na stanowisko nauczyciela biologii, 
geografii oraz chemii. Z doświadczenia w pracy w związkach stwierdził, że po 
przeanalizowaniu arkuszy oraz rozmowach zwolnienia nie były konieczne lub  
nauczyciele znajdywali zatrudnienie w innych szkołach. Wyraził nadzieję, że przy 
dobrej woli Dyrektorów oraz Burmistrza uda się rozwiązać problemy kadrowe w 
szkołach. Uważa również, że aby przygotować dziecko do matury na poziomie 
rozszerzonym należy z nim kompetentnie pracować już od 1 września, a póki co 
nauczyciele Szkół Podstawowych nie mają do tego odpowiednich kwalifikacji. 
Stwierdził, iż jest to komunikat dla rodziców, którzy muszą wiedzieć, że wraz z 
dziećmi do matury będą uczyć się również nauczyciele. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – stwierdziła, że nie widzi, aby 
Burmistrz w ten sposób bronił interesu gminy. Podkreśliła, że na poprzedniej sesji 
zwróciła się o przedstawienie kosztów i skutków podjęcia uchwały i nie otrzymała 
na te pytania odpowiedzi. 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że w szkołach 
podstawowych należy dofinansowywać oddziały mające niewielkie liczby 
uczniów. Komfort pracy w szkołach prowadzonych przez powiat polega na tym, 
że nie dokłada się pieniędzy do prowadzenia szkół z tego powodu, że klasy 
bilansują się przy ok. 20 uczniach. Na tym polega interes gminy.  
Robert Grzesiński – radny -  powiedział, że Powiat nie dokłada do jdu i poprosił, 
aby powiedzieć, ile Gmina dokłada do jdu. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – odpowiedział, że kiedy 
rozpoczynał pracę w Urzędzie to jdu było na poziomie 430 tys. zł. Rok temu było 
0 zł. To jest wynik pracy Wydziału Oświaty. Podobnie sytuacja wyglądała w 
Powiecie. Powiatowi zajęło 8 lat, aby doprowadzić stan oświaty do takiego, jaki 
jest teraz.  
Marzena Wrzesińska – powiedziała, że jest rodzicem 8-klasisty. Stwierdziła, że 
czeka na konkrety ze strony radnych, ale takie nie padają. Prosi o zwrócenie 
szczególnej uwagi na dzieci niepełnosprawne, choćby było ich niewiele. 
Powiedziała, że stwierdzeniem, że nauczycielki ze szkoły podstawowej nie 
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posiadają kompetencji, aby uczyć te dzieci, Pan Wojciech Grochulski obraził 
nauczycielki i dlatego wyszły z sali. Podsumowała swoją wypowiedź 
stwierdzając, że sesje mają charakter nie merytorycznej dyskusji, a przepychanki 
politycznej. Poprosiła radnych o to, aby przeświecało im dobro dzieci.   
Wojciech Grochulski - Przewodniczący NSSZ „Solidarność” – przeprosił, 
jeśli kogoś uraził, ponieważ nie miał tego na celu. Nie wycofał się ze swojego 
zdania w temacie.  
Alicja Szczepaniak – radna – nawiązała do pojawiających się w ostatnich 
czasach informacji podawanych w mediach, że w całej Polsce będą zwolnienia 
nauczycieli i nie będzie miejsc na naukę. Podkreśliła, że uchwała ma dać 
upoważnienie Burmistrzowi do podjęcia dyskusji. Poprosiła, aby radni 
zachowywali się jak radni miejscy, a nie powiatowi. Stwierdziła, że spotyka się z 
pytaniami matek dzieci niepełnosprawnych, gdzie mają dać swoje dziecko.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – powiedziała, że 
cała dyskusja poświęcona jest realnej sytuacji w Gminie Opoczno. Aby podjąć 
decyzję radni muszą mieć wiedzę o stanie faktycznym.  
Barbara Cichawa - Rada Rodziców w SP nr 3 – stwierdziła, że szkoła nr 3 nie 
jest przygotowana do utworzenia liceum i wyraziła przekonanie, że nie jest to 
dobry pomysł. Rozmawiała z matką dziecka niepełnosprawnego, która była 
zaskoczona pomysłem utworzenia liceum w SP nr 3. Kadra pedagogiczna jest 
przygotowana do nauczania w szkole podstawowej. Poparła Pana Wojciecha 
Grochulskiego.  
Robert Grzesiński – radny – poparł Przedmówczynię z uwagi na zawód, który 
sam wykonuje jako fizjoterapeuta.  
Monika Urbańska – Przedstawiciel Rodziców – na wstępie wyjaśniła, że Pani 
z Rady Rodziców nie wypowiadała się w imieniu rodziców, którzy wyszli z  
petycją w sprawie utworzenia liceum. Podkreśliła, że Burmistrz powiedział 
wyraźnie, że jeśli szkoły powstaną, a nie będzie chętnych, to nie zostaną 
utworzone. Wobec powyższego pyta, gdzie radni widzą problem? Sama 
chciałaby, aby jej dziecko niepełnosprawne uczyło się w Opocznie. Podkreśliła, 
że 80 rodziców podpisało się pod petycją. Prosi, aby podjąć decyzję ponad 
podziałami politycznymi i zabezpieczyć dzieciom możliwość dalszej edukacji.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – przypomniała, że 
nabór w Gminie dotyczy dzieci w ilości 700, a w Powiecie 1.070.  
Alicja Szczepaniak – radna – odniosła się do wypowiedzi Pani z Rady 
Rodziców w SP nr 3, że ona mówiła o SP nr 2, a nie SP nr 3. Poprosiła Panią, aby 
zapoznała się, jaką bazę dla dzieci niepełnosprawnych posiada SP nr 2.  
Jakub Biernacki – radny – zapytał, ilu dzieci dotyczy problem, przy ilości 
podpisów 80  i jak to się przedstawia w innych szkołach? 
Monika Urbańska – Przedstawiciel Rodziców – wyjaśniła, że podpisy pod 
petycją są rodziców dzieci kończących klasy 8-me i klasy gimnazjalne. To łącznie 
6 klas.  
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Anna Pręcikowska-Skoczylas – Dyrektor SP nr 3 w Opocznie – powiedziała, 
że jeśli chodzi o liczbę uczniów kończących III klasę gimnazjum i 8-mą klasę 
szkoły podstawowej to jest to około 150 uczniów. Wyraża wątpliwość, czy 
podpisy były rodziców uczniów tylko tych klas. Podkreśliła, że dobro dziecka w 
szkole jest najważniejsze. Zwróciła uwagę na treści podstawy programowej i bazę 
dydaktyczną dla 4-etapu nauczania. Powiedziała także, że obowiązkiem 
Dyrektora jako pracodawcy jest to, aby zabezpieczyć pracę nauczycielom. 
Ponadto w zakresie kształcenia dzieci niepełnosprawnych w każdej szkole 
powinna wejść edukacja włączająca, czyli uczenie dzieci w szkołach 
ogólnodostępnych, z rówieśnikami. Nawiązała do wypowiedzi Pani Urbańskiej, 
że nic się nie stanie jeśli nie zostanie utworzone liceum, stwierdzając że do końca 
marca trzeba opracować arkusze organizacji pracy szkoły, gdzie w projekcie 
zabezpieczane są etaty dla nauczycieli. Pyta, kto będzie ponosił konsekwencje i 
odpowiadał za nauczyciela, któremu zostaną przydzielone godziny? Pani 
Dyrektor powiedziała, że przede wszystkim należy policzyć, ile jest miejsc w 
szkołach ponadgimnazjalnych, ilu jest uczniów w klasach 8-ych i 3-cich 
gimnazjum i dokonać szacunkowego rachunku, ilu nauczycieli w szkołach 
podstawowych byłoby do zwolnienia? Ona ma wątpliwości, czy w ogóle tacy by 
się znaleźli. Pani Dyrektor śmie twierdzić, że w żadnej placówce może nie być 
zwolnień z uwagi na kształcenie specjalne. Należy również zauważyć, że jest 
Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie którego 
w każdej szkole uczeń ma prawo indywidualnie lub w grupie uczestniczyć w 
zajęciach pomocy. Te godziny należy umieścić w arkuszu organizacji pracy 
szkoły. To są kolejne godziny, które mogą być godzinami etatowymi i może w 
ogóle nie dojść do zwolnień. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pani Dyrektor 
prosi, aby zwrócić uwagę na to, jak funkcjonuje 7-latek, a jak funkcjonuje 17-
latek.  
Krzysztof Grabski – radny – stwierdził, że część radnych reprezentuje interesy 
gminy, a część interesy powiatu. Radny pyta, czy Dyrektorzy są w stanie 
zapewnić, że w każdej klasie, która powstanie będzie poniżej 30 uczniów?  
Mieczysław Wojciechowski – radny – nawiązał do wypowiedzi Burmistrza, że 
20 uczniów w klasie w szkole średniej się finansuje. Radny stwierdził, że klasa z 
20 uczniami się finansuje, ale na wsi. W mieście, aby klasa się finansowała 
potrzeba w szkole podstawowej 28 uczniów, a w szkole średniej 30-32 uczniów.    
Jakub Biernacki – radny – zwrócił uwagę dotyczącą organizacji sesji, aby 
przydzielać najpierw głos ad vocem, gdyż padają pytania, na które nie ma 
odpowiedzi.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odniósł się do wypowiedzi Pani 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie kształcenia specjalnego, że 
wszystkie godziny kształcenia specjalnego są przydzielane w wysokości 
przewidzianej przepisami prawa. Powiedział, że to co Pani Dyrektor sugeruje, aby 
ująć kształcenie specjalne w arkuszu organizacyjnym jest praktykowane od paru 
lat. Pan Naczelnik zwrócił uwagę, że większość orzeczeń z Poradni 
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Psychologiczno-Pedagogicznej nie da się umieścić w arkuszu organizacyjnym, 
gdyż są wydawane na czas określony.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – zwrócił się do radnego Mieczysława 
Wojciechowskiego, aby pochwalił się, przy ilu dzieciach w klasie bilansuje się 
szkoła w Kruszewcu. Burmistrz podkreślił, że 1 września odejdzie 700 uczniów 
z gminnego systemu oświaty, czyli 350 tys. zł miesięcznie. Stwierdził, że radni 
wciąż apelują, aby mniej dokładać do oświaty, aby ją racjonalizować i właśnie 
propozycja utworzenia szkół średnich to pierwszy element racjonalizacji gminnej 
sieci szkół.  
Anna Pręcikowska-Skoczylas – Dyrektor SP nr 3 w Opocznie – odniosła się 
do wypowiedzi Naczelnika Wydz. Edukacji, że kształcenie specjalne jest 
wydawane przede wszystkim na etap edukacyjny i w każdej szkole wiadomo, 
jakie godziny mogą być zaplanowane do przyszłości. Ponadto obowiązuje pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z różnymi dysfunkcjami i jeśli w 
każdej szkole Dyrektor przeanalizuje ilość tych opinii jest w stanie stwierdzić, ile 
ma dodatkowych godzin.  
Monika Urbańska – Przedstawiciel Rodziców – zapewniła, że podpisy pod 
petycją są rodziców uczniów klas III gimnazjum i 8 klas podstawowych. Prosi o 
podjęcie merytorycznej dyskusji i słusznej decyzji.  Prosi, aby radni dali 
możliwość Burmistrzowi podjęcia rozmów.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – powiedziała, że 
Burmistrz ma możliwość podjęcia rozmów, bez zgody Rady.  
Barbara Cichawa - Rada Rodziców w SP nr 3 – powiedziała, że nie widziała, 
aby na petycji było napisane, że jest ona w imieniu rodziców klas VIII i III 
gimnazjów. Było tylko napisane, że petycja jest w imieniu rodziców. Ponadto nie 
jest to wystąpienie w imieniu wszystkich około 720 rodziców uczniów. To 
zaledwie 10%. Ponadto Rada Rodziców pisemnego stanowiska w tej sprawie nie 
zajęła, bo nie została o to poproszona. Nadmieniła, że protokoły z posiedzeń Rady 
Rodziców są do wglądu.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – zapewniła, że 
radni martwią się o utraconą dotację i wraca do sugestii, aby rozszerzyć ofertę 
edukacyjną w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym nr 1. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – zapytał, czy dobrze zrozumiał, że Gmina 
utraci 350 tys. zł dotacji? To będzie przeznaczone na 19 etatów nauczycieli. Przy 
dobrej woli nauczyciele będą mieli pracę. Dopiero przy liczbie 35-40 dzieci w 
klasie Gmina będzie zarabiać. Przy 30 uczniach nic to nie da.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – wyjaśnił, że obecnie Gmina prowadzi 9 
klas, a będzie prowadziła 8. Z związku z tym, że w szkołach prowadzonych przez 
Gminę zmniejszy się liczba uczniów, zmniejszy się dotacja.  
Andrzej Rożenek – radny – nawiązał do wypowiedzi Pani Dyrektor SP nr 3, że 
nie będzie zwolnień. Zwraca się do Naczelnika Wydz. Edukacji z zapytaniem, 
czy rozmawiał z Dyrektorami pod kątem sytuacji, jaka się utworzy po odejściu 



12 
 

klas VIII i III gimnazjalnych? Prosi również Dyrektorów o potwierdzenie, czy 
taka sytuacja miała miejsce.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że na dzień 
dzisiejszy żaden Dyrektor nie wie, ile zwolni pracowników. O tym, czy będą 
zwolnienia i w jakiej liczbie Dyrektor będzie wiedział najwcześniej w połowie 
kwietnia. Wtedy będzie okres przygotowania arkuszów organizacyjnych i pojawi 
się informacja, ile godzin brakuje. Pani Dyrektor twierdzi, że można te godziny 
znaleźć w kształceniu specjalnym i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Można wyliczyć, że braknie 18 etatów. Być może uda się to obniżyć poniżej 10. 
Niemniej jednak tego na dzień dzisiejszy na 100% nie wiadomo.   
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – zapytała, czy jest 
hipotetyczna sytuacja, że zwolnień nie będzie? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – stwierdził, że hipoteza to dobre 
określenie. 
Andrzej Rożenek – radny – powtórzył pytanie skierowane do Naczelnika Wydz. 
Edukacji, czy rozmawiał z Dyrektorami? Na podstawie odpowiedzi radny wysnuł 
wniosek, że nie. Powiedział, że decydujące zdanie będzie miał Powiat. Gdyby 
dzisiaj było wiadomo, że Powiat wyraża zgodę i potrzebna byłaby tylko zgoda 
Rady Miejskiej to nie byłoby problemu i każdy z radnych podniósłby rękę, bo 
temat byłby merytorycznie przygotowany. Radny stwierdził, że temat nie został 
odpowiednio przygotowany.  
Jakub Biernacki – radny – zwrócił się do radnego Andrzeja Rożenka, czy w 
przypadku nie wyrażenia przez Radę  dzisiaj zgody na utworzenie szkół średnich 
da się czasowo i proceduralnie zająć się tematem np. za miesiąc?  
Andrzej Rożenek – radny – zwrócił się do radnego Jakuba Biernackiego, że 
podjęcie dzisiaj uchwały, jeśli nie było żadnych rozmów z Powiatem, nie 
gwarantuje, że szkoły zostaną utworzone. To jedynie dyskusja.  
Jakub Biernacki – radny – stwierdził, że radny Andrzej Rożenek nie udzielił 
mu odpowiedzi.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – na początku przypomniał, że 
przed poprzednią sesją, gdzie również był poruszany temat utworzenia szkół, 
temat był on omawiany szczegółowo na każdej komisji. Nowych danych 
Naczelnik nie ma, potwierdza to co było wiadome wówczas – od 1 września z 
gminnego systemu edukacji znika 15 klas III gimnazjalnych: w Gimnazjum nr 1 
– 5 klas, w Gimnazjum nr 2 - 2 klasy, w Gimnazjum nr 3 – 3 klasy, w Bukowcu 
– 1 klasa, w Mroczkowie – 1 klasa, w Ogonowicach – 1 klasa, w Wygnanowie – 
2 klasy. Licząc średnio, że w kasie gimnazjalnej jest 30 godzin daje to ponad 500 
godzin. Gdy podzieli się te godziny, które giną, na etaty nauczycielskie, czyli 18 
godzin, to wychodzi ile może być zwolnionych nauczycieli. W szkołach 
miejskich jest większa możliwość zatrudnienia, ale w szkołach wiejskich sytuacja 
staje się tragiczna, gdyż nauczyciele nie przekwalifikują się od razu. Na koniec 
swojej wypowiedzi Naczelnik powiedział, że z niektórymi Dyrektorami 
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rozmawiał na temat, jak widzą sytuację i widzą ją źle. W SP nr 2 zniknie od 1 
września 5 etatów.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – zapytała, czy 
zdążymy, jeśli dzisiaj nie zostanie podjęta uchwała i czy zdążmy, jeśli zostanie 
podjęta uchwała, a nie zostały jeszcze rozpoczęte rozmowy ze Starostwem? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – stwierdził, że nie jest w stanie 
odpowiedzieć na to pytanie.  
Andrzej Rożenek – radny – zwrócił się z pytaniem do Naczelnika Wydz. 
Edukacji, czy posiada wiedzę, czy są nauczyciele pracujący w kilku szkołach? 
Radny wspomina, że kiedyś były sytuacje, że nauczyciele mieli więcej niż jeden 
etat.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że takie 
przypadki zdarzały się i zdarzają się. Czasem nie ma innego wyjścia ze względu 
na nauczanie indywidualne, nauczanie specjalne i pomoc pedagogiczno-
psychologiczną i nauczyciele mają wówczas ponad etat w danej szkole. Jeśli 
chodzi o łączone etaty w różnych szkołach to takie przypadki dotyczą 
przedmiotów ścisłych.   
Marek Statkiewicz – radny – poprosił, aby dzieci niepełnosprawnych nie 
ograniczać do przebywania w swoim środowisku, bo przebywanie wśród dzieci 
zdrowych dobrze wpływa na ich rozwój.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – zaproponował, aby dla rozwiązania 
problemu wprowadzić język niemiecki od 5 klasy, nie od 7 klasy, oraz 
wprowadzić szachy do szkół, przynajmniej miejskich.   
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – stwierdził, że popiera wniosek radnego 
Mieczysława Wojciechowskiego, żeby dokładać zajęć dodatkowych i pieniędzy i 
wszystko będzie dobrze. Burmistrz wyraził zdziwienie, że radnym nie odpowiada 
procedura czyli kolejność działań, bowiem taka sama była w przypadku 
wyrażania zgody na założenie przez Powiat Przedszkola Specjalnego. Burmistrz 
pyta, co ma zaproponować Staroście, skoro nie będzie miał uchwały? Burmistrz 
stwierdził, że to nie jest utworzenie szkół, to otworzenie drogi do rozmowy. 
Dopowiedział, że informował Starostę, że będzie proponował Radzie utworzenie 
liceów.  
Aneta Wdówka – radna – stwierdziła, że za rok dzieci będzie o połowę mniej i 
one nie zostaną w tych liceach. Ponadto stwierdziła, że dzieci starsze nie będą 
chciały zostać z młodszymi i odejdą tam, gdzie są ich rówieśnicy.    
Jacek Stępień – Dyrektor SP nr 2 w Opocznie – odniósł się do wypowiedzi 
radnego Marka Statkiewicza, że dzieci niepełnosprawne są kształcone z dziećmi 
pełnosprawnymi, absolutnie nie są zamykane.  
Robert Grzesiński – radny – zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, czy 
zadaniem własnym Gminy nie było utworzenie Przedszkola Specjalnego? 
Stwierdził, że Gmina nie sprostała zadaniu.  
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Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – stwierdził, że to pytanie radny Robert 
Grzesiński powinien zadać sobie. Burmistrz powiedział, że mówił o procedurze, 
że jest taka sama, jaka była wówczas.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – zapytała 
Burmistrza, czy jest pewny, że procedura była taka sama? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że tak. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – stwierdziła, że 
była wówczas w zarządzie gminy i do podjęcia uchwały doszło po rozmowach i 
uzgodnieniach, a nie przed nimi.  
Marek Statkiewicz – radny – stwierdził, że nie powiedział, że dzieci 
niepełnosprawne są zamykane. Radny prosi, aby nie stwarzać barier tym 
dzieciom, niech się integrują z dziećmi pełnosprawnymi.   
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – stwierdziła, że 
etap przejścia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej jest kolejnym etapem 
rozwoju dla młodego człowieka i nie powinien odbywać się w tej samej placówce.  
Jacek Stępień – Dyrektor SP nr 2 w Opocznie – podkreślił, że dzieci 
niepełnosprawne nie są zamykane, a tak odebrał wypowiedź radnego Marka 
Statkiewicza. Jeśli źle odebrał, to przeprasza.  
Jakub Biernacki – radny – stwierdził, że będzie głosował „za” udzieleniem 
zgody Burmistrzowi na negocjacje w sprawie utworzenia szkół średnich. Prosi, 
aby decyzję pozostawić rodzicom dzieci. Na końcu swojej wypowiedzi zwrócił 
się do radnego Zbigniewa Sobczyka, który jest radnym miejskim, a pracuje w 
szkole podległej powiatowi, że w wypowiedziach używa sformułowania „nasze 
szkoły”, czyli powiatowe. Radny wyraża obawę, że jeśli dzisiaj uchwała nie 
zostanie podjęta to później będzie za późno i nie będzie można zaradzić 
zwolnieniom nauczycieli.   
Zbigniew Sobczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – stwierdził, że 
wypowiadał się na temat sytuacji w Liceum Ogólnokształcącym i oferty szkoły.  
Tomasz Kopera – radny – zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy.  
Tadeusz Brola – radny – stwierdził, że warto byłoby zapytać o opinie rodziców 
z pozostałych szkół, nie tylko ze SP nr 2 i SP nr 3.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – stwierdziła, że 
dyskusja była merytoryczna i dostarczyła radnym wiedzy potrzebnej do podjęcia 
właściwej decyzji.  
 
Następnie Przewodnicząca zarządziła przerwę.  
 
Po przerwie  
 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie – wznowiła obrady 
i poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada Miejska głosami: za – 7, przeciw – 12, wstrz. – 2 nie podjęła uchwały 
w sprawie: wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim 
w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Opoczno Samorządowego 
Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opocznie oraz Samorządowego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 3 w Opocznie.  

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 Ad. pkt. 4 

Zamknięcie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała 

obecnym za udział i zamknęła V sesję Rady Miejskiej VIII kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam piątą sesję Rady Miejskiej                      
w Opocznie”. 
 
Godz. rozpoczęcia sesji 15.00, godz. zamknięcia sesji 18.00 
 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 14 marca 2019r. 
 
Sesja on – line dostępna pod adresem: 
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  
 
 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie 
 

                                                             Anna Zięba 
 

 
 
Protokołowały: 
B. Kędziora 
A. Firmowska 

http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line

