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Protokół Nr XXV/12 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie  

w dniu 30 listopada 2012r. 

Ad.pkt.1 

Otwarcie obrad. 

Dwudziestą piątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył Przewodniczący 

Rady Miejskiej Bartłomiej Firkowski wypowiadając formułę:                                                                                   

„Otwieram dwudziestą 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. 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że listę obecności podpisało 21 

radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Firkowski powitał zaproszonych 

gości. Złożył życzenia  Januszowi Macierzyńskiemu, Januszowi Klimkowi oraz 

Andrzejom.  

Przewodniczący odczytał zgłoszenie  Klubu Radnych Rady Miejskiej w 

Opocznie pod nazwą „Razem dla Ziemi Opoczyńskiej”. 

/załącznik nr 4 do protokołu/. 

Ad.pkt.2. 

Wybór sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Firkowski na sekretarza obrad 

zaproponował radną Alicję Szczepaniak, która wyraziła na to  zgodę. 

Rada Miejska głosami: za-21, przeciw- 0, wstrz.-0 wybrała radną Alicję 

Szczepaniak na sekretarza obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 

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. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 

obrad. 

Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna - Proszę o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie  6 uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012rok. 
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Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- zmiany w budżecie na 2012rok, będą 

dotyczyły jednostek oświatowych, mam także decyzje zmian kwot dotacji. 

Dariusz Kosno- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej-  W związku z 

wnioskiem Pawła Barana o rezygnacji z funkcji  Wiceprzewodniczącego 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

proszę o wprowadzenie punktu 

- 5 b) przyjęcie rezygnacji Pawła Barana z funkcji  Wiceprzewodniczącego 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Firkowski poddał pod głosowanie 

wniosek Burmistrza Opoczna Jana Wieruszewskiego o wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie  6 uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012rok. 

 Głosami za - 21, przeciw - 0, wstrz.- 0 wniosek Burmistrza Opoczna Jana 

Wieruszewskiego uzyskał akceptację Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Firkowski poddał pod głosowanie 

wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Kosno o 

wprowadzenie punktu- 5 b) przyjęcie rezygnacji Pawła Barana z funkcji  

Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 

i Przestrzegania Prawa. 

Głosami za - 11, przeciw - 0, wstrz.- 10 wniosek Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej Dariusza Kosno uzyskał akceptację Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Firkowski odczytał porządek obrad 

po zmianach. 

Porządek obrad. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przedłożenie porządku obrad. 

4. Przyjecie protokołu z obrad XXIV sesji VI kadencji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Uzupełnienie składów osobowych komisji, 

b) przyjęcie rezygnacji Pawła Barana z funkcji  Wiceprzewodniczącego 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 

Przestrzegania Prawa, 

c) wybór Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012rok. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

Ad.pkt.4  

   Przyjecie protokołu z obrad XXIV sesji VI kadencji. 

Jarosław Jurowski- radny-  Mam wątpliwości co do zapisu liczby głosów „za” 

i „przeciw” w  wyborze trzeciego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 
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Andrzej Rożenek- radny-  Byłem Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej, 

prawdopodobnie wystąpił błąd w zapisie, zajrzyjmy do koperty, zobaczymy 

protokół Komisji Skrutacyjnej. 

Po otwarciu koperty. 

Pozwolę sobie przeczytać protokół z Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru 

trzeciego Wiceprzewodniczącego . 

Protokół z Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru trzeciego 

Wiceprzewodniczącego  stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr  XXIV/12                

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 listopada 2012r. 

 

 Bartłomiej Firkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-  
Wniosek radnego Jurowskiego jest zasadny.  

 

Danuta Popińska- Radca Prawny- Można tą uwagę zapisać w protokole. 

Janusz Klimek- radny- ta poprawka nie wymaga głosowania. 

 Jerzy Wijata- radny-  Jest błąd  w zapisie głosów w wyborze Komisji 

Skrutacyjnej przy wyborze Przewodniczącego Rady.                                    

Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie -  
Ogłaszam 10 minut przerwy. 

Po przerwie. 

Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie -  Czy 

radny Wijata zna wynik głosowania? 

Jerzy Wijata- radny-   Ja nie znam, bo nie było mnie na sali. 

Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej – Proszę o 

poprawkę w protokole, głosów „za” było 16. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Firkowski pod głosowanie przyjecie 

protokołu z obrad XXIV sesji VI kadencji  wraz z poprawkami. 

Rada Miejska głosami: za-12, przeciw- 0, wstrz.- 9 przyjęła protokół z obrad 

XXIV sesji VI kadencji. 

Ad.pkt. 5                Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

 Uzupełnienie składów osobowych komisji. 

 

Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie -  
Odczytam  w kolejności  zgłoszenia radnych do pracy w poszczególnych 

komisjach:  

- Pan Zdzisław Wojciechowski – zgłosił akces do Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i  Spraw Samorządu, 

-  Pan Józef Dąbrowski -  zrezygnował z pracy w Komisji Rodziny, Młodzieży  

i Kultury Fizycznej, zgłosił akces do Komisji Rewizyjnej, 
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- Pan Grzegorz Wołąkiewicz – zrezygnował z pracy w Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu, zgłosił akces do Komisji do 

Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,  

- Pan Wiesław Wołkiewicz  - zrezygnował z funkcji Wiceprzewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, 

- Pan Jan Stępień- zrezygnował z pracy w komisji Rewizyjnej, zgłosił akces do 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu, 

- Pan Paweł Baran – zrezygnował z pracy w Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury. 

Oświadczenia radnych stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

 Poddaje pod głosowanie przyjęcia tych oświadczeń. 

 

Jerzy Wijata- radny-    Ja myślę, że głosujemy za przyjęciem złożonych 

oświadczeń. 

Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie -   
Każda Komisja spełnia warunek sześcioosobowego składu. My musimy podjąć 

uchwałę składu osobowego, zgodnie z wolą każdego radnego. Proszę                  

o postawienie wniosku. 

Dariusz Kosno- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej- Wnoszę o przerwę, 

proszę przygotować składy osobowe i przejdziemy do głosowania. 

Janusz Klimek – radny- Proszę przygotować projekt uchwały, będziemy mogli 

rozmawiać po przedstawieniu projektu. 

Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie -   
Ogłaszam 10 minut przerwy.  

 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie:  

ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.  

Rada Miejska głosami: za-13, przeciw- 0, wstrz.- 7 podjęła Uchwałę Nr 

XXV/227/12  w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. 

zmienionej uchwałą Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 

2011r. w sprawie przedmiotu działania i  ustalenia składów osobowych komisji 

stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 7 do protokołu. 

 

Józef Dąbrowski- radny- Proszę o przerwę celem spotkania się  Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  aby wyłonić 

kandydata na Przewodniczącego tej komisji. 

 

Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie -   

Ogłaszam 10 minut przerwy.  

Po przerwie. 
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 Przyjęcie rezygnacji Pawła Barana z funkcji  

Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa. 

 

Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie -   
Mamy już projekt uchwały, otwieram dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

Rada Miejska głosami: za-14, przeciw- 0, wstrz.- 7 podjęła Uchwałę Nr 

XXV/228/12 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pawła Barana z funkcji  

Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 8 do protokołu. 

 

 Wybór Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej. 

 

Janina Pęczek- radna- Klub Radnych Rady Miejskiej w Opocznie pod nazwą 

„Razem dla Ziemi Opoczyńskiej”  złożył protest  w sprawie nieważności 

uchwały o odwołaniu Przewodniczących Komisji Stałych  Rady Miejskiej            

w Opocznie. 

Dariusz Kosno- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej-  W związku z tym , że 

uchwała nie została uchylona, wnoszę żeby to robić w pięciu oddzielnych 

uchwałach, a nie jedną jak do tej pory. 

Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Proszę o rozdanie materiałów. Rada została poinformowana przez 

Przewodniczącą Klubu Radnych Rady Miejskiej w Opocznie pod nazwą 

„Razem dla Ziemi Opoczyńskiej”  o proteście, który nie wstrzymuje dalszego 

działania. Jeżeli przyjdzie rozstrzygnięcie od Wojewody, to rozpatrzymy to. 

Mamy przed sobą 5 projektów uchwał w sprawie wyboru Przewodniczących  

komisji. Przedstawię wzór uchwały. 

Ewa Róg- radna- Czy głosujemy według  statutu komisji, czy według 

posiedzeń komisji. 

Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 

Dostałem w tej kolejności. 

Jarosław Jurowski- radny- Rozumiem , że wnioski były na poszczególnych 

komisjach, co się stanie jeżeli skład komisji się zmieni? 

Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –  Mam 

w kolejności  poukładane poszczególne komisje i w takiej kolejności będę 

przedstawiał, jeżeli są wnioski to proszę zgłaszać. 

Janusz Klimek –radny-   Nie jest demokratyczne szanowanie praw większości, 

ale poszanowanie praw mniejszości, żebyśmy nie byli posądzeni                         

o nieprzestrzeganie  praw mniejszości. Apeluje o prawa demokratyczne dla 

wszystkich, wcześniej były inne składy komisji i kto inny głosował. Proszę aby 

Pan Przewodniczący przestrzegał tych praw. 
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 Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –        

W którym miejscu łamię demokrację? 

Janusz Klimek –radny- Zmieniły się składy osobowe komisji, w tym miejscu 

powinny być  posiedzenie poszczególnych komisji, aby wybrać kandydata na 

Przewodniczącego Komisji. 

Dariusz Kosno- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej-    Mamy wnioski 

poszczególnych komisji, przewodniczący nie zgłaszali potrzeby zebrania 

komisji, w tym momencie realizujemy program sesji. 

Andrzej Rożenek- radny- Podnosi się tyle kwestii prawnych, już na komisjach 

pojawiło się tyle pytań i stwierdzeń odnośnie prowizorium i prezydium, niech 

ktoś złoży wniosek, wszystko idzie w dobrym kierunku. 

Janusz Klimek –radny- Nie chodzi o przedłużanie, tylko o poszanowanie 

praw, ja nie zgłaszałem wniosku tylko apeluję o przestrzeganie prawa. 

Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 

Przywołuję do porządku, mamy projekty uchwał  w sprawie: 

 

 Wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie.  

 

Grzegorz Wołakiewicz- radny- Kandydatem na Przewodniczącego Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie,  

jest Rafał Kądziela. 

Rada Miejska głosami: za-11, przeciw- 0, wstrz.- 10 podjęła uchwałę Nr 

XXV/229/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie. 

 Uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 9 do protokołu. 

   

 Wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w 

Opocznie. 

 

Marek Sijer- radny- Kandydatem na Przewodniczącego  Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w 

Opocznie jest Paweł Baran. 

Rada Miejska głosami: za-11, przeciw- 0, wstrz.- 10 podjęła uchwałę Nr 

XXV/230/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej      

w Opocznie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 10 do protokołu. 

  

 Wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie. 
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Józef Dąbrowski – radny- Kandydatem na Przewodniczącego  Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej  i Spraw Samorządu Rady Miejskiej       

w Opocznie jest Jan Stępień. 

Rada Miejska głosami: za-11, przeciw- 0, wstrz.- 10 podjęła uchwałę Nr 

XXV/231/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej  i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 11do protokołu. 

   

 Wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży                 

i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie. 

 

Mieczysław Wojciechowski – radny-   Kandydatem na Przewodniczącego  

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej        

w Opocznie jest Marek Sijer. 

Rada Miejska głosami: za-11, przeciw- 0, wstrz.- 10 podjęła uchwałę Nr 

XXV/232/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, 

Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 12 do protokołu. 

 Wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie. 

 

Andrzej Kacprzak –radny- Kandydatką na Przewodniczącą  Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie jest 

Alicja Szczepaniak. 

Rada Miejska głosami: za-11, przeciw- 0, wstrz.- 10 podjęła uchwałę Nr 

XXV/233/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 13  do protokołu. 

  

Zdzisław Wojciechowski- radny- W kwestii formalnej, co z Komisją 

Rewizyjną, czy będą jakieś zmiany? 

Bartłomiej Firkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Komisja nie wnosiła wniosków. 

Zdzisław Wojciechowski- radny- To są właśnie zasady demokracji. 

 

  Zmian w budżecie gminy na rok 2012. 
 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w 

budżecie gminy na rok 2012. 

           Rada Miejska głosami: za-19, przeciw- 0, wstrz.- 2 podjęła uchwałę             

Nr XXV/234/12 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 14  do protokołu. 
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Ad. pkt. 7                  Zapytania i wolne wnioski 

 

Rożenek Andrzej – radny – do projektu budżetu na 2013 rok są dołożone 

środki finansowe do funduszu sołeckiego. Może w ramach oszczędności nie 

ujmować tycz środków w budżecie na 2013 rok. 

Wojciechowski Zdzisław – radny – wnioskuje, aby do Planu Wieloletniego 

Inwestycyjnego włączyć budowę chodnika w Bukowcu Op., oraz utwardzić plac 

przy ul. Westerplatte / około 400 m/. 

Na chodnik w Bukowcu czekamy już trzy lata. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – jeżeli będziemy chcieli zmienić fundusz 

sołecki w roku 2013 to musimy zmienić zasady we wszystkich sołectwach. 

Róg Ewa – radna – czy można zawiesić uchwałę o funduszu sołeckim? 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – jeżeli Rada zmieni decyzję co do funduszu 

sołeckiego to należy się liczyć z konsekwencjami. 

Róg Ewa – radna – ja mówię tylko o zawieszeniu uchwały o funduszu 

soleckim, a nie o likwidacji funduszu sołeckiego. 

Sijer Marek – radny – prosi o budowę ulicy – od ul. Partyzantów do ul. Jana 

Pawła II. Kto wyraził zgodę na rozkopanie wału przy ul. Jana Pawła? 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – mieszkańcy prosili o ułatwienie wjazdu              

do garaży. Droga jest gminna i służy mieszkańcom jako dojazd do garaży. 

Wacławiak Barbara – radna – skarpa została usunięta, aby pomóc 

mieszkańcom. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – jestem przeciwny likwidacji funduszu 

sołeckiego. Na rok 2013 dołożono środki finansowe: dla Modrzewia, 

Wygnanowa, Mroczkowa Gość. 

Należy uregulować na co ma być przeznaczony fundusz sołecki. Prosi o wiatę 

przystankową przy blokach PKP Libiszów. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – wnioskowaliście o termomodernizację 

Remizy Strażackiej z funduszu sołeckiego, ale nie wystarczy środków 

finansowych i trzeba dołożyć do funduszu. Utrzymanie świetlic wiejskich 

rocznie też dużo kosztuje gminę.  

Klimek Janusz – radny – już wcześniej wnioskowałem o nadanie nazwy dla 

łącznika między ul. Partyzantów a J. Pawła. Tam do garaży musi być dojazd                

i musi być droga przeciwpożarowa. 

Należy zmienić Program Ochrony dla Zwierząt Bezdomnych. Proponuje tzw. 

rodziny zastępcze dla psów. Rolnik otrzymałby 1 tyś zł rocznie od gminy na ten 

cel. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – to rozwiązanie miałoby sens gdyby w Polsce 

był system identyfikacji psów. Razem z przedstawicielami Towarzystwa 

Przyjaciół Zwierząt byliśmy w schronisku, było posprzątane i nie musiałem się 

wstydzić.  

Kosno Dariusz – radny – inicjatywa radnego Klimka jest ważna i należy 

prowadzić działania w kierunku, aby ludzie brali psy ze schroniska. 

Fundusz sołecki – może należy wydzielić grupę zadań, które będą realizowane  

z funduszu sołeckiego. Może powinno się negocjować z radami sołeckimi, aby 
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realizować zadaniowo. Jestem radnym z miasta i jestem niezadowolony, że 

środki finansowe nie są przekazywane dla miasta w takiej wysokości jak dla 

wsi. 

Czekamy na rozliczenie inwestycji z ostatnich 10 lat, jakie były realizowane             

w mieście a jakie na wsi.  

Rożenek Andrzej – radny – nie jestem przeciwny funduszowi sołeckiemu, 

tylko dlaczego nie są wydawane na zadania bardzo potrzebne. Należy 

przeanalizować fundusz sołecki pod kątem prawidłowego wydawania środków 

finansowych. 

Szczepaniak Alicja – Przew. Kom. Budżetowej – poinformowała, że 

posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 6 grudnia 2012r. o godz. 

11.00. 

Wijata Jerzy – radny – co do funduszu sołeckiego to należy się zastanowić nad 

wydatkowaniem pieniędzy z funduszu i już na etapie uchwalania budżetu gminy 

należy się nad tym zastanowić. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – jesteśmy po kontroli funduszu sołeckiego              

i mamy zalecenia.  

Stępień Jan – radny – fundusz sołecki jest to demokratyczne traktowanie 

mieszkańców. Może należy opracować co dana miejscowość ma do wykonania    

i co można zrobić za określona sumę pieniędzy. 

Co do aktywności mieszkańców to w Sitowej przez 20 lat nie można 

wybudować boiska sportowego. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz –jeżeli jest drużyna sportowa i gra w niej jeden 

lub dwóch zawodników z tej miejscowości to jak można budować boisko 

sportowe.  

Firkowski Bartłomiej – radny – w ubiegłym roku Komisja do Spraw 

Młodzieży i Sportu wypracowała wnioski co do podziału pieniędzy na kluby 

sportowe. 

Wojciechowski Zdzisław – radny – podatki od środków transportowych – 

mam porównanie z Kutnem i u nas są wyższe. / załącznik nr  15 do protokołu/. 

Na naszym terenie jest szara strefa, podatki nie są wpłacane do gminy a ciągle 

podnoszone. Szara strefa to również zakłady mięsne. 

Dąbrowski Józef – radny – koszty upomnień dla rolników są bardo duże. Czy 

rolnik może napisać podanie o odroczenie płatności. Czy upomnienia zostały 

wysłane do wszystkich podatników, którzy nie płacą podatku? 

Wijata Jerzy – radny – dotyczy funduszu sołeckiego – ja wiem, że wniosku nie 

można zmienić, ale jeżeli jest źle sformułowany to należy się przyjrzeć co 

można zmienić. 

Klimek Janusz – radny – poruszono temat jak dzielić środki finansowe,                   

a mamy dużą biedę. Powinniśmy się przygotować do podjęcia kolejnych 

środków finansowych z Unii. Trwają prace nad budową przystanku Opoczno 

Południe. 

Kosno Dariusz – radny – środki finansowe na sport, na stowarzyszenia – 

należy przygotować propozycje do pozyskania środków z innych źródeł a nie  

tylko z gminy. 



10 
 

Pęczek Janina – radna – kiedyś był priorytet wodociągowania gminy,                       

a obecnie priorytet to skanalizowanie gminy i przystanek Opoczno – Południe. 

Stępień Jan – radny – możemy pozyskać środki finansowe  na sport i na inne 

zadania ale należy je wydawać racjonalnie. Czy wykonane zadanie w Kraśnicy 

jest uzasadnione? 

 Wieruszewski Jan – Burmistrz – te wnioski niech będą do dyskusji na 

komisjach o budżecie gminy. 

Opoczno – Południe – rozmawiałem z Marszałkiem Stępniem i Zarząd 

Województwa zabiega, aby powstało połączenie z Łodzi na CMK. 

Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków – jeżeli rolnik zgłosi, że ma trudną 

sytuację materialną to koszty upomnienia można umorzyć. Upomnienia są 

wysyłane do osób, które zalegają z płatnościami podatku. Jeżeli rolnik odbierze 

decyzję to są tam wpisani spadkobiercy i na nich również wysyłane są 

upomnienia. W ciągu ostatnich dwóch lat opodatkowaliśmy działalność 

nielegalną firm i wysyłamy wezwania do płacenia podatku.  

Ad. pkt. 8. 

 Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  Bartłomiej Firkowski 

podziękował obecnym za udział i zamknął XXV sesję Rady VI kadencji 

wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą piątą sesję Rady 

Miejskiej  w Opocznie”.  

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 13.25 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia  17 grudnia 2012 r.  

 

Protokołowały:                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  

Marta Gonsiewska 

Bogumiła Kucharska                            Bartłomiej Firkowski 

                                 Sekretarz obrad 

                              Alicja Szczepaniak 

 

  


