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Protokół Nr XXVI/12 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 27 grudnia 2012r. 

Ad.pkt.1 

Otwarcie obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz 

odczytał pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie Bartłomieja 

Firkowskiego dotyczące przekazania swych obowiązków na czas nieokreślony. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

-Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz - Czy 

mogę dalej prowadzić obrady? 

Danuta Popińska-Radca Prawny- Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Opocznie Bartłomiej Firkowski  wyznaczył do prowadzenia sesji Pana 

Wiesława Wołkiewicza, nie widzę przeszkód aby Pan prowadził sesję. 

Dwudziestą szóstą sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz wypowiadając 

formułę: „Otwieram dwudziestą szóstą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 

Dariusz Kosno - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie -                  

W wyborach startowałem z listy Platformy Obywatelskiej, w grudniu wygasa mi 

członkostwo w Platformie Obywatelskiej, dlatego  też zrzekam się mandatu 

radnego Rady Miejskiej w Opocznie. Dziękuję wszystkim za współpracę. 

Radny Dariusz Kosno opuścił salę obrad. 

Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że listę obecności podpisało 20 

radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne uchwały. 

Ad.pkt.2. 

Wybór sekretarza obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz na sekretarza obrad 

zaproponował radnego Marka Sijera, który wyraził na to  zgodę. 

Rada Miejska głosami: za-17, przeciw- 0, wstrz.-1 wybrała radnego Marka 

Sijera na sekretarza obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 

Ad.pkt.3  

Przedłożenie porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został 

doręczony wraz z zaproszeniem na sesję. 

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 7do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 

obrad. 

Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna - Proszę o zdjęcie z porządku obrad  

punktu d) podziału gminy Opoczno na sektory. W styczniu wrócimy do tego 

tematu ponownie, w tej chwili trwają prace w sejmie nad nowelizacja tej 

ustawy, pojawiło się wiele komentarzy na ten temat. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz poddał pod 

głosowanie wniosek Burmistrza Opoczna Jana Wieruszewskiego o zdjęcie z 

porządku obrad  punktu d) podziału gminy Opoczno na sektory. 

 Głosami za - 19, przeciw - 0, wstrz.- 0 wniosek Burmistrza Opoczna Jana 

Wieruszewskiego uzyskał akceptację Rady Miejskiej. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał porządek 

obrad po zmianach. 

Porządek obrad. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przedłożenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu z obrad  XXV  sesji VI kadencji. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
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6. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012. 

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2013 – 2029. 

c) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2013. 

d) zmieniającą Uchwałę Nr XIII / 121 /11 z dnia 28 grudnia 2011r.              

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta 

Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania.  

e) rozpatrzenia skargi pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 listopada 2012r. 

f) rozpatrzenia wniosku Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia                      

30 listopada 2012r. 

g) wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej              

w Opocznie. 

h) wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej                      

w Opocznie. 

i) zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2013. 

     7.  Zapytania i wolne wnioski. 

     8.  Zamknięcie obrad.  

Ad.pkt.4 

Przyjęcie Protokołu z obrad  XXV  sesji VI kadencji. 

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz 

poddał punkt 4 pod głosowanie. 

Rada Miejska głosami  za –19, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół z obrad   

XXV  sesji VI kadencji. 

Ad.pkt.5 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna -  odczytał sprawozdanie. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Mieczysław Wojciechowski- radny-  Kiedy dokładnie ruszy budowa 

kanalizacji w Kruszewcu Koloni? 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego- 

Prace niebawem rozpoczną się, zimą  trudno wskazać dokładna datę, jeżeli będą 

sprzyjające warunki pogodowe to ruszy budowa kanalizacji. 
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Ad.pkt.6                        Podjęcie uchwał w sprawach:  

   Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012. 

 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła zmiany w budżecie  Gminy na 

2012r. Poinformowała, że wpłynęły pieniądze z subwencji ogólnej, 81 tysięcy. 

       Rada Miejska głosami  za –19, przeciw-0, wstrz. – 0 podjęła Uchwałę           

Nr XXVI / 235 / w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012.   

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno 

na lata 2013 – 2029. 

 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-  przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029. 

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała opinię dotyczącą 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029. RIO 

zwraca uwagę na zadłużenie bliskie 60%. 

 Opinia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029 

wydana przez RIO stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Cztery miesiące temu, usłyszałem 

zarzut , że więcej pieniędzy przeznacza się na inwestycje na wsi niż w mieście. 

Przygotowałem zestawienie wydatków inwestycyjnych, na miasto przeznaczono 

72%, na tereny wiejskie 28%. Zarzut nie potwierdził się, przygotuję zestawienie 

wydatków inwestycyjnych za cały okres mojej kadencji i przedstawię Państwu. 

Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-  

Opinie poszczególnych komisji były pozytywne. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny-  Jesteśmy w punkcie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029 , nie omawiajmy jej 

pobieżnie, zapisy na kolejnych stronach skutkują w planowaniu budżetu na 

kolejne lata. Proporcje w  wydatkach inwestycyjnych  miasto – wieś są 

niekorzystne dla wsi. W jaki sposób należy układać budżet, aby nie powodować 

różnic, bez podziału na gminę wiejską i miejską. Jak  wygląda podział środków 

na poszczególne sołectwa, dzielmy tak budżet aby nie powodować napiec. 

Niektórzy otrzymują dużo, a inni prawie nic. Powinniśmy spojrzeć całościowo 

w sensie wydatków, zadaniem Rady i Gminy jest wspieranie najsłabszych.  
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 Chcę zapytać o świetlicę w Karwicach, widzę że remont świetlicy zaplanowany 

jest na 2015 rok, dlaczego tak późno? Po likwidacji szkoły została 

zorganizowana świetlica, budynek z zewnątrz jest w opłakanym stanie, apeluje 

aby do zadania podejść trochę inaczej. Jak podejdziemy do termomodernizacji 

szkół, warunki atmosferyczne maja wpływ na utrzymanie temperatury w 

szkołach. Wieloletnia Prognoza nie uwzględnia budowy dróg na terenach 

wiejskich, czy budowa infrastruktury w pasie drogowym jest dobrym 

rozwiązaniem. 

Rafał Kądziela- radny- Cieszę, że przesunięto te 150 tysięcy na modernizację 

zalewu, mnożna zaktualizować plan, nie może tak być aby w środku miasta było 

bajoro. W Parczówku jeden człowiek zorganizował staw, w Przysusze też jest , 

my też nie możemy dłużej czekać. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, możemy 

wziąć pożyczkę i rozłożyć spłaty na raty.  

Janusz Klimek- radny- Realizujmy jak największą liczbę zadań, która jest do 

zrealizowania, jednak zalew nie jest standardowa inwestycją. Nie umiałbym 

wytłumaczyć mieszkańcom Osiedla Milenijnego, że nie maja drogi, bo musimy 

budować zalew. Realizujmy najbardziej potrzebne inwestycje, a dopiero później 

kolejne. Jest jedna gmina i jeden budżet. W tej chwili  realizujemy kolejny etap 

kanalizacji. Ważne aby te zadania miały celowość, podstawowe potrzeby -  

droga, kanalizacja, woda. Mamy zwodociągowaną  całą gminę, kanalizacji nie 

mamy, dróg tez nie mamy. Budowa zalewu nie jest sztandarowa inwestycją. 

Przeprowadziliśmy rewitalizacje ul. Zjazdowej, jeżeli przeznaczymy pieniądze  

na budowę zalewu, mieszkańcy  nie będą zadowoleni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-  

Myślę, że radny Rafał Kądziela wskazał, że są jakiekolwiek pieniądze, lepsze to 

niż nic. 

Rafał Kądziela- radny- Na modernizację potrzebne jest 5,5 miliona, można 

wziąć pożyczkę na kilka lat. W Opocznie nie ma miejsc rekreacyjnych,              

w miastach mających mniejsze dochody są zalewy. Nie każda inwestycja  musi 

być milionowa, po co budować następny pałac kultury? Dlaczego                      

w Mroczkowie Gościnnym  przeznaczono 38 tysięcy na ogrodzenie, czy nie 

mogło być tańsze? Krąży opinia że w Opocznie wszystko zostało sprzedane,      

a zalew się zasypie. Proszę się nad tym zastanowić. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Radny Janusz Klimek mówił, że najpierw 

drogi  i kanalizacja, w Przysusze maja zalew, może pojedźmy tam i dowiedzmy 

się czy tam też , w pierwszej kolejności zrobili wszystkie drogi, a dopiero potem 

zalew. 
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Janusz Klimek- radny-  Jeżeli mówimy o zalewie, to czy chcemy stworzyć 

zalew z rybkami, czy kąpielisko? Jeżeli zalew ma pełnić funkcję  rekreacyjną 

połączoną z retencją, to na retencję możemy pozyskać środki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, my wystąpiliśmy o 

pozyskanie środków unijnych- ok. 3mln. zł. na rekreację , Marszałek uznał, że 

zalew jest zbyt mały. Wybudujmy prawdziwy zbiornik retencyjny, pozyskajmy 

środki zewnętrzne, nie korzystajmy z własnych środków.  Pod koniec lat 90-

tych  wybudowaliśmy Krytą Pływalnię „Opoczyńska Fala”. Z własnych 

środków nas nie stać na budowę zalewu, jeżeli będą pieniądze możemy 

realizować. 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- O zalewie moglibyśmy rozmawiać 

kilka godzin, jest to skomplikowany problem.  W czasie tej kadencji spotkałem 

się z mieszkańcami ulicy Norwida, pytali mnie o zalew, dlaczego nie jest 

wybudowany. Zapytani, czy wolą zalew, czy tez modernizacje ulicy, to już 

odpowiedzi były różne. Radny Mieczysław Wojciechowski wspomniał, że  

zalew mógłby przynosić zyski. Był tam camping, nie utrzymywał się sam. 

Zawsze był problem z zalewem, woda nie nadawała się do kąpieli. W Przysusze 

po sezonie wodę  spuszczają z zalewu, u nas dwadzieścia parę lat nie 

wypompowano wody. Może powinniśmy podzielić to zadanie na etapy, nie 

przywiązywać uwagi do samej niecki zalewu, która jest bardzo zamulona, tylko 

należy zagospodarować teren wokół. Przysucha nie ma pływalni, my 

utrzymujemy krytą pływalnię, pieniędzy na wszystko nie starczy. 

Zainwestowaliśmy ogromne pieniądze w Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, 

jesteśmy jedyną gminą, która zrealizowała tak wielką inwestycję. Na temat 

wieloletnich planów  inwestycyjnych powinniśmy porozmawiać. Zastanówmy 

się, jaką przyjąć politykę w dalszej budowie świetlic, w sąsiednich gminach 

budują świetlice, nasi mieszkańcy też chcą mieć takie świetlice. Teraz pójdą 

ogromne środki na inwestycje na wsi na kanalizację. Te inwestycje, które 

realizuje PGK to blisko 20 mln. złotych. Wydatki na zadania inwestycyjne są 

wysokie, potrzeb jest jeszcze więcej.  Każde zadanie realizowane jest w drodze 

przetargu, koszty wynikają z przetargu. Jeżeli zaś chodzi o świetlicę                   

w Karwicach w 2014r. będziemy mieli możliwość skorzystania ze środków 

unijnych. W sprawie  umieszczania kanalizacji w pasie drogowym, jest to 

kłopotliwe, ludzie nie wyrażają zgody.   

Jeżeli mamy nieruchomość należącą do gminy, a nie zagospodarowana, to cz nie 

powinniśmy sprzedać tej nieruchomości, aby ci którzy chcą inwestować mogli 

to robić. 
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Rafał Kądziela- radny-  Zgadzam się z tym aby pozbywać się takich 

nieruchomości. Ze Stanicy Harcerskiej w Miedznej korzystamy okazjonalnie, na 

PL. Kościuszki jest kamienica do sprzedania, można by wygospodarować 

znaczne kwoty i skierować, tam gdzie są potrzeby. Zalew powinien być 

zmodernizowany, inne miasta poradziły sobie z tym. 

Jadwiga Figura- radna-  Wracając do tematu Stanicy Harcerskiej w Miedznej  

można wynająć, a nie sprzedawać. Jeżeli chodzi o budowę zalewu, jestem za,  

ale też wiem że mieszkańcy ulicy Staszica są za budową drogi. Chcę zwrócić 

uwagę na warunki sprzedaży na bazarze miejskim, jest zimno. 

Barbara Wacławiak- radna-  Uważam,  że plac zabaw nad zalewem byłby 

dobrym początkiem w zagospodarowaniu tego terenu. 

Mieczysław Wojciechowski- radny-  proponowałbym przeprowadzenie 

sondażu w TOP-ie aby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, czy chcą zalew, 

czy nie. 

Rafał Kądziela- radny-  Bardzo dobry pomysł, nie chciałbym aby w  wąskim 

gronie dyskutowano o tym problemie. 

Janusz Klimek- radny- W tej chwili z zalewu korzysta Związek Wędkarski, 

być może powinniśmy oddać zalew w dzierżawę dla prywatnej osoby, która 

zagospodarowałaby w odpowiedni sposób ten teren. Jeżeli my wybudujemy 

zalew, to musimy zabezpieczyć kilkanaście tysięcy  na zagospodarowanie 

terenu. Proszę Panią Dyrektor MDK w Opocznie  o kilka zdań na temat Stanicy 

Harcerskiej w Miedznej, ile osób korzysta, jakie my mamy korzyści. 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- Utrzymanie ośrodka  

wynosi 120 tysięcy, ośrodek funkcjonuje w sezonie letnim, odbywają się tam 

spotkania przede wszystkim grupowe.  Często korzystają Harcerze, którzy nie 

płaca za to, mamy niewielkie wpłaty za korzystanie z Stanicy Harcerskiej          

w Miedznej. W zeszłym roku miały być kolonie letnie, jedna ze szkół zamówiła 

ośrodek, niestety z powodu wichury musieliśmy odmówić. 

Jadwiga Figura- radna-  Ważnym problemem gminy jest brak budownictwa  

mieszkaniowego. 

Andrzej Kacprzak- radny-  Jestem zaniepokojony planowanymi zadaniami 

inwestycyjnymi, jednak chcę zwrócić  uwagę na inny problem, nie zatrzymamy 

zmian społecznych, jest duże bezrobocie, młodzież wyjeżdża z Opoczna. Nie 

możemy tych młodych ludzi pozostawić samym sobie, zastanówmy się nad tym 

co zrobić aby powstawały nowe miejsca pracy, bezrobocie jest naprawdę duże. 
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Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej w Opocznie- 

Poinformował , że  Wieloletnia Prognoza Finansowa  Gminy  Opoczno na lata 

2013- 2029 uzyskała  pozytywne opinie poszczególnych komisji. 

Rada Miejska głosami  za –15, przeciw-1, wstrz. –1podjęła Uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 

2029.                                                                                                                    

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 Uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2013. 

 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła budżet gminy Opoczno na 2013 

rok. 

 Opinia dotycząca budżetu na rok 2013 wydana przez Komisję Rozwoju  

Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług  stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej w Opocznie- 

Poinformował , że budżet gminy Opoczno na 2013 rok uzyskał  pozytywne 

opinie poszczególnych komisji. 

Mieczysław Wojciechowski- radny-  Stanica Harcerska nie jest na naszym 

terenie, może powinna należeć do Gminy Opoczno. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Poinformowała, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa przysłała opinię dotyczącą uchwalenia budżetu na rok 2013. 

Opinia dotyczącą uchwalenia budżetu na rok 2013 wydana przez RIO stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

Rada Miejska głosami  za –15, przeciw-0, wstrz. –1, podjęła Uchwałę Nr XXVI 

/ 237 /12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 Zmieniającą Uchwałę Nr XIII/121/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w 

sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta 

Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania. 

Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały w 

sprawie: zmieniającą Uchwałę Nr XIII/121/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w 

sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, 

określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania. 

Planujemy zastąpić osoby zbierające opłatę za parkowanie parkomatami. 

Inkasenci w okresie jesienno – zimowym pracują w bardzo trudnych warunkach 

i często chorują. 
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Wpływ do budżetu z opłaty za parkowanie: w lipcu – 13 252zł,  w sierpniu                    

– 12  931zł, we wrześniu – 9 358zł. Koszt zamontowania jednego parkomatu – 

około 20 tyś zł, miesięczna dzierżawa za jeden parkomat – około 900 zł. 

Parkomaty będą zasilane energia słoneczna i nie wydają reszty, trzeba mieć 

bilon. Jeden z zatrudnionych  inkasentów pozostanie w strefie i będzie 

kontrolował, czy kierowcy płacą za parkowanie. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz  przedstawił opinie 

komisji. 

Komisja Oświaty -  pozytywna opinia. 

Komisja Komunalna -  pozytywna opinia. 

Komisja Budżetowa -  pozytywna opinia. 

Komisja Rolnictwa -  pozytywna opinia. 

Komisja Rodziny – pozytywna opinia. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – dlaczego w Opocznie wprowadzono 

płatne parkowanie?                                                                                              

Kądziela Rafał – radny – na placu Kościuszki nie można było zaparkować 

samochodu, nie było wolnych miejsc parkingowych. Obecnie można 

zaparkować i załatwić wiele spraw. Dobrze, że wprowadzono płatne 

parkowanie.                                                                                                        

Kacprzak Andrzej – radny – w mieście jest jeszcze wiele ulic zakorkowanych 

i należy jeszcze wprowadzić strefy płatnego parkowania.                        

Wojciechowski Mieczysław – radny – po wprowadzeniu płatnego parkowania 

sklepy wokół placu Kościuszki mają mniejszy utarg.                                       

Wieruszewski Jan – Burmistrz – jak planowaliśmy wprowadzić płatne 

parkowanie zwróciłem się z pismem do pracodawców  przy placu Kościuszki, 

aby ich pracownicy parkowali samochody na parkingu za Kościołem ale nie 

było odzewu i dlatego wprowadziliśmy płatne parkowanie. Na pewno będą 

jeszcze wnioski, aby kolejne ulice objąć strefą płatnego parkowania. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

       Rada Miejska głosami: za – 14, -rzeciw – 0, wstrz. – 2, podjęła Uchwałę 

Nr XXVI/238/12  z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmieniającą Uchwałę 

Nr XIII/121/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i 

sposobu ich pobierania. 

Uchwała stanowi załącznik nr  16   do protokołu. 
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  Rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 listopada 

2012r. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w 

sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 listopada 2012r. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz  przedstawił opinie 

komisji. 

Komisja Oświaty -  przyjęła do wiadomości. 

Komisja Komunalna -  przyjęła do wiadomości. 

Komisja Budżetowa -  przyjęła do wiadomości. 

Komisja Rolnictwa -  przyjęła do wiadomości. 

Komisja Rodziny – pozytywna opinia. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

   Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę  

Nr XXVI/239/12  z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: rozpatrzenia skargi 

Pani Janiny Podlewskiej z dnia 28 listopada 2012r. 

Uchwała stanowi załącznik nr  17   do protokołu. 

 Rozpatrzenia wniosku Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia                   

30 listopada 2012r. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w 

sprawie: rozpatrzenia wniosku Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia                         

30 listopada 2012r. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz  przedstawił opinie 

komisji. 

Komisja Oświaty -  przyjęła do wiadomości. 

Komisja Komunalna -  przyjęła do wiadomości. 

Komisja Budżetowa -  przyjęła do wiadomości. 

Komisja Rolnictwa -  przyjęła do wiadomości. 

Komisja Rodziny – pozytywna opinia. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  
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            Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła 

Uchwałę  Nr XXVI/240/12  z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: 

rozpatrzenia wniosku Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 30 listopada 

2012r. 

Uchwała stanowi załącznik nr  18   do protokołu. 

Pęczek Janina – Przewodnicząca Klubu „ Razem dla Ziemi Opoczyńskiej „ 

– wnioskuje o wycofanie  z porządku obrad  projektów uchwał w sprawach: 

-   wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w    

Opocznie.                                                                                                                       

-  wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz poddał wniosek pod 

głosowanie. 

    Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 1, przyjęła wniosek 

radnej Janiny Pęczek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie:  wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Opocznie.  

    Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 1, przyjęła wniosek 

radnej Janiny Pęczek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie:  wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie. 

 

 Zatwierdzenia planów pracy Rady miejskiej i komisji na rok 2013. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz przedstawił plan 

pracy Rady Miejskiej na rok 2013. 

Paweł Baran – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska  i Przestrzegania Prawa przedstawił plan pracy komisji na rok 2013. 

Kacprzak Andrzej – Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Handlu i Usług przedstawił plan pracy komisji na rok 2013. 

Sijer Marek – Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży                       

i Kultury Fizycznej przedstawił plan pracy komisji na rok 2013. 

Stępień Jan – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej      

i Spraw samorządu przedstawił plan pracy komisji na rok 2013. 

Rożenek Andrzej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan 

pracy komisji na rok 2013. 
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Kądziela Rafał – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty, Kultury przedstawił plan pracy komisji na rok 2013. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz poddał pod 

głosowanie proponowane plany pracy komisji. 

   Rada Miejska glosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła plan pracy   

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska  i Przestrzegania Prawa  

na rok 2013 

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła plan pracy   

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług  na rok 2013. 

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła plan pracy 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej  na rok 2013. 

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła plan pracy 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw samorządu  na rok 2013. 

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła plan pracy 

Komisji Rewizyjnej na rok 2013. 

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła plan pracy 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury na rok 2013. 

Wołąkiewicz Grzegorz – radny – zgłosił wniosek, aby w planie pracy Rady 

Miejskiej na rok 2013 w sierpniu zapisać w pnk. 2  nie bazy dydaktycznej tylko 

placówek oświatowych. 

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek 

radnego Wołąkiewicza.    

       Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę  

Nr XXVI/241/12  z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia planów 

pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr  19   do protokołu. 

Pęczek Janina – Przewodnicząca Klubu „ Razem dla Ziemi Opoczyńskiej „ 

– zgłosiła wniosek, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w 

sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz odczytał wniosek 

zgłoszony przez 12 radnych Rady Miejskiej w Opocznie. 

Wniosek stanowi załącznik nr  20   do protokołu. 

Baran Paweł – radny – czy nie ma przeciwwskazań do odwołania osoby, jeśli 

jej nie ma na sesji, jest to niemoralne.                                                           

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – nie ma przeciwwskazań. 
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       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz zapytał,                       

kto z radnych jest za wprowadzeniem wniosku do porządku obrad. 

             Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 2, wstrz. – 2,                              

przyjęła wniosek  12 radnych. 

     Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz zaproponował 

trzy osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 

           Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 0, wyraziła 

zgodę na trzy osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 

     Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz poprosił                            

o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. 

Figura Jadwiga – radna – zgłosiła radnego Jarosława Jurowskiego, który 

wyraził zgodę.                                                                                                               

Róg Ewa – radna – zgłosiła radnego Jerzego Wijatę, który wyraził zgodę.   

Wacławiak Barbara – radna                                                                                         

-  zgłosiła radnego Andrzeja Rożenka, który nie wyraził zgody,  

-  zgłosiła radnego Marka Sijera, który nie wyraził zgody, 

-  zgłosiła radnego Pawła Barana, który nie wyraził zgody, 

Róg Ewa – radna – zgłosiła radnego Andrzeja Kacprzaka, który wyraził zgodę. 

           Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła 

Uchwałę  Nr XXVI/242/12  z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: powołania 

Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu głosowania nad 

odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej                       

w Opocznie. 

Uchwała stanowi załącznik nr   21  do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jerzy Wijata przedstawił projekt 

Regulaminu Komisji Skrutacyjnej do odwołania  Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła Regulamin 

Komisji Skrutacyjnej. / w załączniku nr 21/. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz przekazał 

prowadzenie głosowania tajnego Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej 

radnemu Jerzemu Wijacie. 

Trwa tajne głosowanie. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – obecnie jest okres świąteczno - 

noworoczny i czas, aby nikogo nie odwoływać. Na znak protestu odmawiam 

udziału w głosowaniu. 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jerzy Wijata poinformował, że na 

sesji jest obecnych 17 radnych,  wydano 16 kart do głosowania,  z urny wyjęto 

16 kart,  nieważnych głosów  - 0.  

  Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 3, wstrz. – 1, podjęła Uchwałę  

Nr XXVI/243/12  z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: odwołania 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 

    Uchwała wraz z kartami do głosowania  i protokołem Komisji Skrutacyjnej               

z głosowania tajnego stanowią  załącznik nr   22    do protokołu. 

Ad. pkt.7.           Zapytania i wolne wnioski. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – na komisjach informowałem radnych              

o zakupie gruntu pod  budowę drogi dojazdowej do przystanku Opoczno                    

– Południe. Proszę o opinie Rady w formie głosowania.                                

Informacja dot. planowanego nabycia części nieruchomości stanowiąca 

własność prywatna pod planowana drogę stanowi załącznik nr  23 do protokołu.                                                                                                                               

Figura Jadwiga – radna –  z radną Barbarą Wacławiak  uczestniczyłyśmy             

w rozmowach  z mieszkańcami przy tej drodze i uważamy, że droga dojazdowa      

do przystanku  Opoczno – Południe  jest bardzo potrzebna.   

       Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0, wyraziła 

pozytywną opinię, aby gmina kupiła od prywatnego właściciela dwie działki 

o pow. 0.50 ha za kwotę 13 zł za 1m
2
 pod budowę drogi dojazdowej do 

przystanku Opoczno – Południe. 

Wojciechowski Mieczysław – radny – pyta, czy Komisarz Wyborczy 

zatwierdził już obwody do głosowania? Ile kosztuje organizacja Dni Opoczna                

i Dożynek? W ramach oszczędności można zorganizować Dni Opoczna i 

Dożynki jako jedną imprezę. 

Figura Jadwiga – radna – na ul. Piotrkowskiej są zniszczone znaki drogowe               

jest brudno i bezpańskie psy. 

Wacławiak Barbara – radna – na ul. Staromiejskiej nie palą się lampy 

wieczorem.                                                                                                       

Wieruszewski Jan – Burmistrz – w tym momencie nie mogę decydować,                

czy można razem organizować Dni Opoczna i Dożynki. Budżet na Promocje            

na 2013 rok jest mniejszy. Co do psów to należy zmienić system i powinna być 

identyfikacja psów. W wolne dni w mieście są pewne sektory, gdzie są 

zagrożenia.                                                                                                    

Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – była awaria oświetlenia ulicznego   

na ul. Staromiejskiej, Szewskiej i awarię już  zgłosiliśmy  do firmy.       

Wieruszewski Jan – Burmistrz – Komisarz Wyborczy nie sygnalizuje uwag  

do obwodów głosowania.                                                                         

Wojciechowski Mieczysław – radny – W TOP był artykuł o przekształceniach 

w Oświacie, kiedy otrzymamy materiały na ten temat.                               
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Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – radni otrzymają  materiały w 

styczniu.  

Ad. pkt. 8 

Zamknięcie obrad.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz złożył 

życzenia świąteczno – noworoczne, podziękował obecnym za udział i zamknął 

XXVI sesję Rady VI kadencji wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam 

dwudziestą szóstą sesję Rady Miejskiej  w Opocznie”.  

Radni otrzymali do wiadomości pisma Pani Janiny Podlewskiej z dnia                      

26 listopada 2012r./ 652/,  z dnia 28 listopada 2012r.  / 654 /.   Pana Kazimierza 

Podlewskiego z dnia 30 listopada 2012r.   Pani Marii Surowiak  z Będzina z 

dnia 28 listopada 2012r.  Pani Janiny Podlewskiej z dnia 10 grudnia 2012r.                

/ 660 /, Pani Janiny Podlewskiej z dnia 12 grudnia 2012r. 

Godz. rozpoczęcia sesji 10.00, godz. zamknięcia sesji 14.15 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 18 stycznia 2013 r.  

 

Protokołowały:                               Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                            

Marta Gonsiewska                                          w Opocznie 

Bogumiła Kucharska                                  Wiesław Wołkiewicz 

                                     Sekretarz obrad 

                                        Marek Sijer 
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