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                                         Protokół Nr XXIX/13 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 26 kwietnia 2013r. 

 

 

Ad.pkt.1                                                                                                               

Otwarcie obrad.        

Dwudziestą dziewiątą  sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski wypowiadając 

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

Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu.                                                                                                                  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.                             

Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                         

nr 3 do protokołu.                                                                                                            

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu.               

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 5 do protokołu.              

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław stwierdził, że listę obecności 

podpisało 21 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 

uchwały.                                                                                                             

Ad.pkt.2.                                                                                                             

Wybór sekretarza obrad.                                                                         

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski na sekretarza obrad 

zaproponował radnego Pawła Barana, który wyraził na to  zgodę.                           

Rada Miejska głosami: za-19, przeciw- 0, wstrz.-0 wybrała radnego Pawła 

Barana na sekretarza obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Opocznie.      

Ad.pkt.3                                                                                                        

Przedłożenie porządku obrad.                                                                    

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poinformował,                       

że porządek obrad został doręczony wraz z zaproszeniem na sesję.                 

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski zapytał,                           

czy są propozycje zmian do porządku obrad.                                                           

Jan Wieruszewski –Burmistrz Opoczna – proszę o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno.   

         Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0, wprowadziła 

do porządku obrad projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno.   

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przedłożenie porządku obrad. 
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4. Przyjęcie Protokołu z obrad  XXVIII  sesji VI kadencji. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

6. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich – ocena. 

7. Sytuacja energetyczna  w gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych  - stan obecny i plany na przyszłość. 

8. Informacja z funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Opocznie. 

9. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

11. Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2013. 

12. Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie w roku 

szkolnym 2013/14.  

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Opoczno na lata 2013 – 2015. 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2013 – 2029. 

c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 

d) stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań                       

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno. 

e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między 

ulicami: Waryńskiego, 17 – go Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą 

administracyjną miasta od strony południowo – wschodniej. 

f) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 2 kwietnia 

2013r. 

g) uchylenia uchwały Nr XIX/170/12 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie   

          wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z inicjatywą o złożenie wniosku   

          do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego    

          o nadanie pośmiertnego odznaczenia państwowego dla Stanisława   

         Albina Kowalskiego.                                                                                                 

14.Zapytania i wolne wnioski.                                                                                     

15. Zamknięcie obrad.                                                                                                          

Ad.pkt.4 

Przyjęcie Protokołu z obrad  XXVIII  sesji VI kadencji. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski 

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.. 

Rada Miejska głosami  za –19, przeciw-0, wstrz. – 1 przyjęła Protokół z obrad   

XXVIII  sesji VI kadencji. 

Ad.pkt.5 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna -  odczytał sprawozdanie. 
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

Wołkiewicz Wiesław – radny – w sprawozdaniu nie ma nic o wytyczeniu drogi 

do pól w Sobawinach. 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – nie znamy tego problemu, jeśli jest 

to należy zgłosić do Urzędu. 

Klimek Janusz – radny – czy na kierownictwie była dyskusja, aby nie 

przydzielać mieszkań zadłużonych? 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – ten temat zleciłem Naczelnikowi 

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

Sijer Marek – radny – jako Przewodniczący Klubu Radnych Rady Miejskiej 

„Opoczyńska Wspólnota Samorządowa” poinformował, że radny Krzysztof 

Gross jest członkiem klubu. 

Akces udziału w Klubie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 6     

Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem   

przestępczości wśród nieletnich – ocena. 

 

Szulc Dariusz – z –ca Kom. Policji w Opocznie – przedstawił informację 

dotyczącą bezpieczeństwa w gminie.  

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przestępczość w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się. Najwięcej 

przestępstw to wymuszanie i agresja wśród nieletnich. Osoby nieletnie są coraz 

bardziej brutalni. 

Wiśniewska Urszula – Prokurator Rej. w Opocznie – przedstawiła 

informację z działalności Prokuratury w Opocznie. 

Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie  i Straży Miejskiej stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

  Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady pozytywnie 

oceniły bezpieczeństwo w gminie.  

Klimek Janusz – radny – na posiedzeniu Komisji Komunalnej był szeroko 

omawiany temat bezpieczeństwa wśród nieletnich. W szkołach na temat 

obowiązującego prawa jest mało dyskusji. Potrzebne są zajęcia edukacyjne                  

i byłaby to profilaktyka. Rada powinna podjąć działania aby monitorować 

miasto przy współudziale Policji. 

Figura Jadwiga – radna – prosi o pomoc – okolice ul. Kopernika, gdzie 

odbywają się dyskoteki jest głośno w nocy i jest dużo potłuczonych butelek. 

Firkowski Bartłomiej – radny – obecny system podważa rolę rodziny w życiu 

młodych ludzi. Dzieci i młodzież nie są wychowywani tak jak należy. Rodzina 

powinna mieć wsparcie, a szczególnie rodziny zagrożone. Rodziny powinny 

mieć wsparcie z Opieki Społecznej. Należy również zwrócić uwagę na to, że 

nasze społeczeństwo starzeje się. 
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Wołkiewicz Wiesław – radny – czy Policja bierze pod uwagę, aby kary 

zamieniać na prace społeczne? 

Wołąkiewicz Grzegorz – radny – w szkołach funkcjonują dwa programy – 

wychowawczy i profilaktyczny. Te programy są realizowane. Uważam, że w 

szkołach jest realizowany system wychowawczy. Ten temat nie jest pominięty 

w szkołach. Problem to system bezkarności wśród nieletnich. Wcześniej 

placówka uczyła i wychowywała, a teraz nastawiona jest tylko na wyniki. 

Dziecko najwięcej wartości wynosi z rodziny i nie do końca sprawdza się 

wychowanie przez instytucję. Rodzina to jest system wartości i rodzina ma 

swoje obowiązki. 

Firkowski Bartłomiej – radny – rodzinie bardzo szkodzi przesunięcie 

obowiązków rodziców do szkoły. 

Baran Paweł – radny  - w okresie letnim młodzież jest bardziej czynna i prosi 

o środki finansowe dla Policji na patrole ponadnormatywne. 

Róg Ewa – radna – na posiedzeniu Komisji Komunalnej była dyskusja na 

temat służb ponadnormatywnych. 

Wiśniewska Urszula – Prokurator Rej. w Opocznie – poinformowała, że 

wzrosła dynamika  przestępstw wśród dorosłych. Każda sprawa ma 

indywidualny charakter i badana jest sytuacja majątkowa oskarżonych. 

Szulc Dariusz – z –ca Kom. Policji w Opocznie – w szkołach jest prowadzona 

profilaktyka na wysokim poziomie. Komenda Policji prowadzi różne turnieje 

dla dzieci i młodzieży. Jest cały proces wychowania młodzieży. 

Rada Miejska głosami: za -  18, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie oceniła 

bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem   przestępczości 

wśród nieletnich. 

 

Ad. pkt. 7      

 Sytuacja energetyczna  w gminie Opoczno, stan linii  energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych  - stan obecny i plany na przyszłość. 

Informacja ZEC w Opocznie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Informacja PGE stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Informacja Mazowieckiej Spółki Gazowniczej stanowi załącznik                               

nr 14 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady przyjęły do 

wiadomości informację na temat sytuacji energetycznej  w gminie Opoczno, stan 

linii energetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych  - stan obecny  i plany na 

przyszłość. 

Firkowski Bartłomiej – radny – dobrze, że ZEC ruszył z propozycją 

rozszerzenia sieci ciepłowniczej do domków jednorodzinnych. ZEC powinien 

rozszerzyć działalność i rozszerzyć dystrybucję ciepła. Na poszczególne wsie 

należy doprowadzić również sieć gazową. 

Rożenek Andrzej – radny – jakie opłaty ponosi ZEC za emisję dwutlenku 

węgla? 
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Pokora Marek – Prez . ZEC w Opocznie – obecnie spółka ZEC zaczyna 

normalnie funkcjonować. Planujemy rozbudowę sieci ciepłowniczej. Mamy 

program działania, który jest realizowany. Sieć ciepłownicza będzie zamknięta 

w systemie pierścieniowym. W tym roku zaplanowane są remonty kolejnych 

kotłów i komina. Zostanie również zmodernizowana instalacja powietrza 

podmuchowego Kotla i modernizacja oświetlenia zewnętrznego. Wykonane 

zostały remonty kapitalne rusztu kotła, sklepienia przedniego i tylnego kotła, 

remont placu węglowego, remont estakady nawęglania.  Przygotowujemy 

dokumentację i wniosek do WFOŚ i GW w celu pozyskania środków 

finansowych  na modernizację układu odpylania. W maju planujemy 

przeprowadzić akcję informacyjną w celu przyłączenia nowych odbiorców 

ciepła. Prowadzona przez ZEC gospodarka inwestycyjna i remontowa będzie 

gwarantem utrzymania wysokiej sprawności wytwarzania ciepła. 

Firkowski Bartłomiej – radny – jak spadnie śnieg to widać gdzie jest linia 

ciepłociągu. Na starej sieci są duże straty. 

Pokora Marek – Prez . ZEC w Opocznie – cieć ciepłownicza będzie 

systematycznie remontowana , aby zapewnić pełne bezpieczeństwo dostaw 

ciepła. 

Rożenek Andrzej – radny – czy są kary za emisję tlenku węgla?  Czy 

mieszkańcy ul. Piotrkowskiej mogą się podłączyć do sieci cieplnej? 

Pokora Marek – Prez . ZEC w Opocznie – my nie przekraczamy norm 

zużycia tlenku węgla. Na budowę przyłączy na ul. Piotrkowskiej musimy 

patrzeć ekonomicznie. 

Klimek Janusz – radny – na modernizację sieci ciepłowniczej były środki 

unijne ale Spółdzielnia Mieszkaniowa ich nie podjęła. W przyszłym roku też 

będzie można pozyskać środki unijne. Aby pozyskać środki unijne potrzebny 

jest audyt  energetyczny linii ciepłowniczych przesyłowych.  

Pokora Marek – Prez . ZEC w Opocznie – my wiemy co mamy robić, wiemy 

że należy zrobić audyt energetyczny, jak przygotować wnioski o pozyskanie 

środków unijnych. Będą efekty dla mieszkańców. 

Klimek Janusz – radny – mówimy o kompleksowych działaniach. Aby 

pozyskać środki unijne  to należy się przygotować. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – po raz pierwszy od wielu lat w ZEC podjętą 

bardzo konkretne działania. Pan Prezes wie co ma robić i są efekty. Można 

patrzeć optymistycznie jeśli chodzi o zabezpieczenie mieszkańców w 

dostarczanie ciepła. 

Pokora Marek – Prez . ZEC w Opocznie – podjęliśmy działania , aby obniżyć 

koszty dla mieszkańców.  Stan sieci ciepłowniczej jest badany na bieżąco. 

Morawski Piotr – Mazowiecka Spółka Gazownicza – podejmując decyzję o 

rozbudowie sieci gazowej kierujemy się prawem energetycznym, który nakazuje 

, aby były spełnione warunki techniczne i ekonomiczne rozbudowy sieci. 

Planujemy rozbudowę sieci gazowniczej i mamy kilka wniosków  od 
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mieszkańców z osiedla Ustronie. Do sieci gazowej mogli by się przyłączyć 

mieszkańcy  ulicy Kwiatowej. 

Rożenek Andrzej – radny – mieszkańcy pytają czy można skrócić  strefę 

bezpieczeństwa gdzie jest linia gazociągu. 

Morawski Piotr – Mazowiecka Spółka Gazownicza – jest tam strefa 

bezpieczeństwa i nie można realizować budownictwa. Mamy plan gdzie 

przebiega  sieć gazowa. 

Figura Jadwiga – radna – mieszkańcy ul. Piotrkowskiej chcą się podłączyć            

do sieci gazowej. 

Morawski Piotr – Mazowiecka Spółka Gazownicza – jeżeli mamy umowę                  

o przyłączenie do sieci gazowej to ja realizujemy. Należy podpisać z nami 

umowę na temat warunków podłączenia. Badamy również opłacalność 

inwestycji. 

Madej Edward – Sołtys z Klin – z Klin były wnioski składane do Gminy 

Sławno, czy przyłącza gazowe będą realizowane. 

Morawski Piotr – Mazowiecka Spółka Gazownicza – spotkamy się po sesji               

i wyjaśnimy temat. 

Firkowski Bartłomiej – radny – na osiedlu należy projektować drogi, sieć 

gazową i ciepłociąg, a nie po wybudowaniu drogi dopiero buduje się  sieć 

ciepłowniczą. 

Wieruszewski Jan – Burmistrz – przed planowaną budową dróg na osiedlu 

Ustronie było zapytanie do mieszkańców czy chcą, aby była sieć gazowa i 

mieszkańcy  nie wyrazili zgody. Tak było również na ul. Piotrkowskiej. Przy 

budowie sieci gazowej jest wykonywana analiza ekonomiczna i aby przyłącza 

były opłacalne dla firmy to w danym rejonie musi tego chcieć większość 

mieszkańców. 

Figura Jadwiga – radna – obecnie jest zainteresowanie przyłączaniem 

mieszkańców do sieci gazowej. 

Róg Ewa – radna – ile jest wniosków z osiedla Ustronie? 

Morawski Piotr – Mazowiecka Spółka Gazownicza – z osiedla Ustronie jest 

około 25 wniosków. 

Klimek Janusz – radny – mieszkańcy zwracają uwagę na cenę i czy gaz jest 

opłacalny. 

Firkowski Bartłomiej – radny – sieć gazowa powinna być poprowadzona,                 

a mieszkańcy dopiero mogą się przyłączyć do sieci. Przyłącze powinno być przy 

działce. Należy patrzeć przyszłościowo. 

 

Ad. pkt. 8     Informacja z funkcjonowania Szpitala Powiatowego                         

                                    w Opocznie. 

Pismo ze Szpitala Powiatowego w Opocznie stanowi załącznik nr 15                       

do protokołu. 

Filipecki Jerzy – dyr. Szpitala Powiatowego w Opocznie – poinformował,              

że wynik finansowy za rok ubiegły jest na plusie z wynikiem 356 tyś zł. 
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Wzrosły koszty ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, które w skali szpitala 

wyniosły 700 tyś zł. Z najważniejszych inwestycji to zakup tomografu 

komputerowego i przejście na radiologię cyfrową. Większość oddziałów jest już 

wyremontowanych. Modernizowana jest sala do cięć cesarskich. Szpital nie 

pozyskał kontraktu na badania, które zlecają specjaliści.  

Figura Jadwiga – radna – czy z tomografu komputerowego można korzystać 

bezpłatnie. 

Filipecki Jerzy – dyr. Szpitala Powiatowego w Opocznie –  korzystanie                

z tomografu komputerowego jest płatne, chyba że pacjent leży w szpitalu                      

i lekarz zleci to jest badanie bezpłatne. 

Jurowski Jarosław – radny – co z lądowiskiem dla Pogotowia Lotniczego                    

i co dalej z SOR – em? 

Filipecki Jerzy – dyr. Szpitala Powiatowego w Opocznie – chcielibyśmy 

zrobić lądowisko przy Szpitalu bo takie są wymogi, gdy Szpital ma oddział 

ratunkowy, ale okazało się, że wymogi co do usytuowania lądowiska są tak 

duże, że nie wszystkie szpitale będą mogły je posiadać. Warszawska firma 

lotnicza opiniujące wnioski wydała ekspertyzę, że lotnisko może powstać na 

wysokości 16 metrów, czyli powyżej szpitala. Nie ma planów zamknięcia 

oddziału SOR, gdyż powstał ze środków unijnych  i w razie zamknięcia środki 

musielibyśmy zwrócić.  

Szczepaniak Alicja – radna – dlaczego mieszkańcy Opoczna leczą się w 

innych szpitalach, a nie w Opocznie. Dlaczego są złe relacje między Szpitalem   

a Pogotowiem FALK. Podobno chce Pan zmniejszyć ilość łóżek na oddziale 

noworodków. 

Filipecki Jerzy – dyr. Szpitala Powiatowego w Opocznie – nieprawda, że 

pacjenci z Opoczna leczą się w innych szpitalach. Do Opoczna przyjeżdżają      

też pacjenci z Końskich. Lekarze z Końskich pracują również u nas. Było duże 

niezadowolenie z pracy Pogotowia FALK. Spotkaliśmy się z dyr. do spraw 

lecznictwa i wyjaśniliśmy nieporozumienia. 

Zabiegaliśmy o oddział noworodków i mamy. Planowane jest zmniejszenie 

łóżek z 20 na 15. Zgodnie z przepisami na oddziale noworodków nie powinno 

być pielęgniarek tylko położne, które zajmują się noworodkiem od narodzin do 

wyjścia ze Szpitala. Mieliśmy kontrolę wojewódzkiego konsultanta ds. 

położnictwa, który stwierdził, że w Szpitalu rozdziela się  opiekę położnictwa             

i noworodków. Tak nie powinno być. Ministerstwo Zdrowia określa  ile 

pielęgniarek ma być na oddziale. 

Szczepaniak Alicja – radna – czy Pan konsultant stwierdził, że lekarz  pracuje 

jednocześnie na oddziale i w przychodni?                                                  

Szczepaniak Alicja – radna – obecnie nie ma rejonizacji leczenia i pieniądze 

idą za pacjentem. 

Figura Jadwiga – radna – czy nie ma zagrożenia na innych oddziałach, że 

będą likwidowane łóżka i etaty pielęgniarek. 
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Filipecki Jerzy – dyr. Szpitala Powiatowego w Opocznie – należy myśleć 

ekonomicznie i może trzeba będzie zmniejszyć liczbę łóżek.  

Klimek Janusz – radny – Rada Szpitala negatywnie zaopiniowała liczbę łóżek. 

Filipecki Jerzy – dyr. Szpitala Powiatowego w Opocznie – Oddział 

Położniczy jest wyremontowany i przychodzą do nas rodzić kobiety z sąsiednich 

gmin. Opinia Rady szpitala nie wpływa na liczbę łóżek.  

Dąbrowski Józef – radny – czy lekarz może przyjąć pacjentów poza limit? 

Filipecki Jerzy – dyr. Szpitala Powiatowego w Opocznie – są różne sytuacje  

i lekarz może przyjąć pacjentów poza limitem, ale mu nikt nie zapłaci za 

dodatkową pracę. Narodowy Fundusz Zdrowia twierdzi, że lekarz powinien 

zaplanować przyjęcia pacjentów na cały rok. Wszystko zależy jakie nakłady 

daje Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Tomasik Tadeusz – sołtys z Kraśnicy – czy będzie Ośrodek Zdrowia                     

w Kraśnicy, jest budynek i niszczeje. 

Filipecki Jerzy – dyr. Szpitala Powiatowego w Opocznie – ta placówka nie 

spełnia parametrów, pomieszczenia nie nadają się do przyjmowania pacjentów. 

Obecnie budynek należy do Starostwa Powiatowego. 

Kacprzak Andrzej – radny – obsługa pacjentów w Szpitalu i w Przychodniach 

powinna być na lepszym poziomie. 

Filipecki Jerzy – dyr. Szpitala Powiatowego w Opocznie – poinformował, że 

rozmawiał z pracownikami na ten temat i uczulał, że rynek jest konkurencyjny            

i trzeba robić wszystko, aby pozyskać pacjentów.  

Wacławiak Barbara – radna – stara kadra jest wykwalifikowana                                

i przygotowana do pracy z pacjentem. Przychodzą młodzi pracownicy 

wykształceni internetowo i w niektórych przypadkach nie potrafią zrobić 

zastrzyku bo nie mieli zajęć praktycznych. Panie w rejestracji są w wielu 

wypadkach narażone na niezadowolenie pacjentów, gdyż informują, że lekarz                 

w danym dniu nie będzie przyjmował. 

Firkowski Bartłomiej – radny – za pacjentem powinny iść pieniądze. Jak 

Pogotowie Ratunkowe było w Szpitalu to nie otrzymali pieniędzy od Marszałka 

Województwa Łódzkiego, jak przejął FALK to od razu otrzymali nową karetkę. 

Klimek Janusz – radny – Szpital otrzymał dwie karetki, ale nie otrzymał 

kontraktu na Pogotowie. 

 

Ad. pkt. 9      

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – przedstawiła informację na temat 

funkcjonowania OPS w Opocznie. 

Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

     Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady informację 

przyjęły do wiadomości. 
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Ad. pkt. 10       

Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Oleksik Jadwiga – kier. OPS w Opocznie – przedstawiła informację na temat -

ocena zasobów pomocy społecznej. 

Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

     Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady informację 

przyjęły do wiadomości. 

Rada Miejska głosami: za – 10, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie oceniła 

zasoby pomocy społecznej za 2012 rok dla gminy Opoczno. 

 

Ad. pkt. 11    

Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2013. 

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła informację na temat  założeń wypoczynku letniego dla młodzieży 

w roku 2013. 

Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

     Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady informację 

przyjęły do wiadomości. 

Poinformowała, że Burmistrz ogłosił konkurs ofert na realizację zadań w 

zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.                  

Konkurs przewidywał między innymi  organizację wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. Kwalifikowaniem dzieci biorących 

udział w wypoczynku letnim zajmuje się OPS w Opocznie.  Komisja 

konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert. Organizatorzy 

wypoczynku to:   Parafia p.w. Św. Bartłomieja w Opocznie – organizuje 

wypoczynek dla 40 dzieci w miejscowości Piwniczna Zdrój. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – dla grupy 35 dzieci w Zakopanem. 

Klub OPOKA – dla 11 dzieci w Sielpi. 

MDK w Opocznie – półkolonie dla 60 dzieci. 

Klimek Janusz – radny – czy w wypoczynku letnim brany jest pod uwagę 

ośrodek w Miedznej Drew. 

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –                 

w ofertach nie było mowy o Miedznej, obecnie dzieci nie chcą tam jeździć. 

Klimek Janusz – radny – czy MDK chce utrzymywać ośrodek w Miedznej 

skoro nie będzie wykorzystany w okresie wakacyjnym? 

Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – obecnie trwają rozmowy na 

temat przekazania na okres letni dla ZHP.  
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Ad.pkt.12. 

Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie w roku 

szkolnym 2013/14.  

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Kwiecień jest miesiącem, kiedy dyrektorzy opracowują arkusz organizacyjny 

szkół. Na Komisjach było wiele dyskusji na ten temat. Ważna sprawa jest 

racjonalizacja wydatków, zastanawiamy się nad przyszłością małych szkół. Dziś 

przekazujemy dodatkowy materiał, oszczędności dotyczą zmniejszenia godzin 

biblioteki, świetlicy i pedagoga w szkole. Ograniczyliśmy zatrudnienie liczby 

pedagogów. W tabelce podane są liczby godzin pedagoga, biblioteki i świetlicy. 

Świetlica powinna zapewnić opiekę dzieciom dojeżdżającym. Na komisji 

Oświaty powiedziano, ze w ZSS nr 2 w Opocznie był jeden etat w świetlicy, a 

były dwa, padły wnioski, aby przedstawić informację co do ilości uczniów 

przyjętych do klas pierwszych. Dodatkowo były pytania o subwencje 

oświatową. Na dzieci niepełnosprawne dostajemy subwencje, a na dzieci 

romskie nie. Została ustalona kwota subwencji oświatowej dla Gminy Opoczno, 

podałem te kwoty na poszczególne szkoły. 

Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Jaką my dostaniemy subwencję na ucznia  

w szkole , a ile na ucznia w przedszkolu? Od kiedy będą funkcjonowały szkoły 

społeczne? 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 

Odnośnie tych trzech szkół, 31 stycznia Rada Miejska podjęła uchwałę, Kurator 

zaopiniował  ja negatywnie. Przed końcem lutego powiadomiliśmy rodziców.   

W każdym momencie Rada miejska może podjąć uchwałę o likwidacji tych 

trzech szkół. W tych miejscowościach doszło do założenia stowarzyszeń. Na 

chwilę obecną stowarzyszenie ze wsi Wola Załężna złożyło kompletny wniosek, 

Kruszewiec tez może skompletować wniosek. Uchwała o przekazaniu może być 

podjęta w każdej chwili, a szkoła może być przekazana stowarzyszeniu do 

prowadzenia za pół roku od momentu podjęcia uchwały. Gdyby uchwała            

o przekazaniu była pod koniec maja, to przekazanie byłoby z dniem 1 grudnia. 

Wysokości dotacji są na każdego ucznia w wysokości kosztów bieżących. 

Budżety szkół jeszcze nie są zamknięte. 

Jadwiga Figura- radna- Komisja budżetowa otrzyma materiał na temat 

subwencji oświatowej, apeluje o zapoznanie się z materiałami. Niepokoi mnie 

nabór do szkół,  dużo dzieci idzie do innych obwodów. 

Janina Piekielnik- NSZZ Solidarność- Na resortowej Komisji Oświaty 

zaproponowano zmniejszenie godzin świetlicy, biblioteki i pedagoga, którego 

ma nie być w szkołach podstawowych, jest to nie do przyjęcia. Największa 

skuteczność działań jest na etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych, tam 

powinien być pedagog. Jest coraz więcej uczniów z nauczaniem 

indywidualnym.  Wsparciem dla Dyrektorów jest  pedagog szkolny. Nie można 

mierzyć szkół jedna miarą, szkoła podstawowa różni się od gimnazjum. Co do  



str. 11 
 

szukania oszczędności w innych obszarach, do tej pory Związki Zawodowe nie 

dostały odpowiedzi. Nie wiemy ile będzie zwolnień, dowiemy się w czerwcu po 

fakcie.  Niedopuszczalne jest, żeby nie było symulacji zwolnień.  

Mieczysław Wojciechowski- radny- Panie Burmistrzu chciałem usłyszeć jaką 

subwencję dostaniemy na te trzy szkoły na jednego ucznia w szkole                     

i w przedszkolu. Dla nas jest to ważne, chcemy obliczyć ile dostaniemy 

pieniędzy. Kilka mam da dzieci do Kruszewca pod warunkiem, że będzie 

świetlica, powstał problem, bo będziemy działać od 1 grudnia. Te mamy 

zrezygnują i stawia nas to w trudnej sytuacji. Po roku czasu będziemy mądrzejsi. 

Gmina powinna nas wspierać. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Proszę Państwa jest mało dzieci 

zapisanych do klas pierwszych. Wczoraj byliśmy w Lubani, są tylko dwie  

szkoły w Gminie, szkoła liczy 400 uczniów, gimnazjum 200 uczniów,                 

a w przedszkolach 170 uczniów. My mamy 16 uczniów i jeszcze o tym  

dyskutujemy.  50% uczniów zapisuje się do innych szkół. Środowisku nie 

zależy na tych szkołach.  Zawsze powtarzałem, ze dobro dziecka jest 

najważniejsze, problem naprawdę dotyka zatrudnienia nauczycieli, a nie dzieci. 

Pani pyta o zmniejszenie liczby godzin  w świetlicy szkolnej i pedagoga, w 

przypadku świetlicy zmniejszono 1 etat, a pedagoga 1,5 etatu. Nie może być w 

szkole więcej godzin, tylko po to, aby utrzymać etat, a subwencja jest 

jednoznacznie określona. Działania, które podejmujemy stwarzają czytelny 

system, żeby nie było pytań ze strony dyrektorów. Co do subwencji jakie 

otrzymają szkoły społeczne to wygląda to w ten sposób, że na szkoły 

podstawowe- 7,562zł, a na „0”- 3,354zł na jednego ucznia.  

Janina Piekielnik- NSZZ Solidarność- Czy w tym roku zakłada się utworzenie 

dodatkowych oddziałów przedszkolnych? Dwa oddziały powinny być 

utworzone, byłyby dodatkowe miejsca pracy. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Nie potrzeby utworzenia 

dodatkowych oddziałów przedszkolnych, w przedszkolu w Bielowicach są 

jeszcze wolne miejsca. Pochylimy się nad ta sprawą. 

Janina Piekielnik-  NSZZ Solidarność- Jakie są podjęte działania, aby 

zapewnić nauczycielom- do 55 lat, miejsca pracy? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Mamy wykaz osób, które uzyskały 

świadczenia emerytalne, niestety nie chcą się zgodzić na odejście. Nasze 

działania musza być skuteczne. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny-  Jak organizować w tym momencie oświatę, 

aby nie przyczyniać się do wzrostu bezrobocia? Są osoby, które mają  

świadczenia emerytalne, ale jest grupa osób którym brakuje kilka lat do 

świadczeń kompensacyjnych. Rolą Samorządu jest trzymanie ręki, by pewnych 

rzeczy nie robić w sposób niekontrolowany. Jest tez sprawa nauczycieli 

wieloetatowych, czy nie należałoby się temu przyjrzeć?  

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W sytuacji, kiedy zmniejsza się 

liczba godzin, to umowy z nauczycielami posiadającymi prawa emerytalne 
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powinny być rozwiązane. Dyrektorzy tez zwracają na to uwagę. Co do 

wieloetatowców, jeżeli to nam pozwoli na znalezienie etatów dla zagrożonych 

osób, to powinniśmy zwrócić na to uwagę.  

Mieczysław Wojciechowski- radny- Ile dostaniemy na ucznia? 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- 7,562zł, 0- 3, 354zł. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Na dzień dzisiejszy jest taka kwota, jeśli wprowadzimy oszczędności to od 1 

września ta kwota się zmieni.  

Mieczysław Wojciechowski- radny- To dostaniemy mniej niż obecnie. Na 

Komisji Oświaty złożyłem wniosek o przekształcenie szkół w filie. Szkoły 

społeczne to nie jest kompromis, gdyby były filie to byłby kompromis. Do szkół 

społecznych  Gmina nie będzie dopłacać, jeśli nas gmina nie wesprze to długo 

nie będziemy działać. Odnośnie wniosku, liczyłem, że będą uchwały o 

przekształceniu szkół w filie, ale nie ma. Gmina nas tak traktuje, że są same 

problemy. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Pan już teraz ma wątpliwości co do 

przyszłości tej szkoły. Pan powiedział , że będzie więcej dzieci do tej szkoły 

zapisane, a jest 2 dzieci  do klasy pierwszej. Jaki to ma sens? Społeczność nie 

chce tych szkół. Ja uważam, że powinny być zlikwidowane. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Jest dwoje dzieci zapisanych do pierwszej 

klasy, a reszta do Opoczna. Panie burmistrzu za wszelka cenę chcecie 

doprowadzić do likwidacji tych szkół, bo chcecie przejąć subwencję. 

Chcieliśmy mieć świetlicę od września, jeśli jej nie będzie to matki zabiorą 

dzieci, dla nas jest to być lub nie. Proszę o wsparcie Panie Burmistrzu. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Jeżeli skumulujemy dzieci w większych ośrodkach to poprawimy warunki 

nauczania w szkołach. Nigdy nie ukrywaliśmy, że subwencja na 1 ucznia będzie 

wyliczona ze średniej. Jeżeli Pan Radny Mieczysław Wojciechowski stwierdza, 

że nie poradzicie sobie, to po co zaczynać? 

Mieczysław Wojciechowski- radny- My w tej chwili nie możemy obliczyć 

subwencji. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Czy tylko finansowo możemy wam pomóc?  

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ja Panu podałem te kwotę. 

Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Radny Mieczysław Wojciechowski powinien usiąść z organem prowadzącym i 

porozmawiać i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. 

Barbara Wacławiak – radna- Na Komisji oświaty padły dwa wnioski: 

Komisja głosami: za-4, przeciw-2,wstrz-1 pozytywnie zaopiniowała wniosek      

o przekształcenie szkół społecznych w filie, jeśli nie będą mogły funkcjonować 

ze względów finansowych zgłoszony przez radnego Mieczysława 

Wojciechowskiego . 
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Komisja głosami: za-5, przeciw-0,wstrz-1 pozytywnie zaopiniowała wniosek      

o wskazanie przez Pana Burmistrza obszarów, gdzie i w jaki sposób można 

znaleźć oszczędności w gminie zgłoszony przez radnego Grzegorza 

Wołąkiewicza. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Chce , aby ten wniosek był głosowany na 

sesji majowej, dziś nie ma sensu głosować tego wniosku. 

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Żeby wnioski wdrożyć w życie, to 

musza być podjęte uchwały, sam wniosek nie ma żadnej mocy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 

ponownie wniosek zgłoszony przez Mieczysława Wojciechowskiego. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Za 30 dni będziemy mieli możliwość przekazania tych szkół.  

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Przegłosowanie wniosków nie będzie 

miało żadnej mocy sprawczej. 

Andrzej Rożenek- radny- Skoro potrzebna jest uchwała, to proszę przedstawić 

projekt takiej uchwały  i wtedy możemy głosować. 

Janusz Klimek- radny- Uprzedzam, ze to nie jest zgodne z prawem, nie 

możemy wspierać kogoś, tylko dlatego że z góry zakłada, że mu się nie uda. 

Andrzej Rożenek- radny- Jeżeli się zabezpieczy, to nic się nie stanie. 

Danuta Popińska – Radca Prawny- Panie Rożenek taka uchwała jest 

niedopuszczalna. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- To co jest zawarte w tym 

wniosku jest zaprzeczeniem do uchwały, jest sprzeczne z prawem oświatowym. 

Andrzej Rożenek- radny- Po usłyszeniu opinii Pana Sekretarza i Pani Prawnik 

uważam, że nie  powinniśmy nad tym dyskutować.  

Barbara Wacławiak – radna- Każdy Radny ma prawo do składania wniosku, 

na Komisji Oświatowej nie było opinii prawnika. Ja wycofuję ten wniosek. 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Czy 

Pan Grzegorz Wołąkiewicz podtrzymuje wniosek? 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Wniosek stał się własnością Komisji, nie jest 

mój. Ja rozmawiałem z Panem Burmistrzem, który odniesie się do wniosku. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Ja proszę o zestawienie na temat oświaty,  

nie ma pewnych informacji, ilu uczniów wiejskich trafiło do szkół miejskich? 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski ogłosił 

przerwę do 15.00. 

Po przerwie. 

 

Ad.pkt.13. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 

h) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Opoczno na lata 2013 – 2015. 

Jadwiga Oleksik- Kierownik OPS- Przedstawiła projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały, Komisja Budżetowa przyjęła do wiadomości. 

Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. 0, podjęła Uchwałę             

Nr XXVIII/298/13  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2013 – 2015. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2013 – 2029. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 1, wstrz. 0, podjęła Uchwałę             

Nr XXVIII/299/13  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

j) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy – Przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw – 1, wstrz. 0, podjęła Uchwałę             

Nr XXVIII/300/13  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 

rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22  do protokołu. 

 

k) stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań                       

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno. 

 Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM i ZP- Przedstawił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

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

Nr XXVIII/301/13  w sprawie: stwierdzenia nienaruszalności ustaleń 

Studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Opoczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

l) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między 

ulicami: Waryńskiego, 17 – go Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą 

administracyjną miasta od strony południowo – wschodniej. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RM i ZP- Przedstawił projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

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

Nr XXVIII/302/13  w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 

położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 – go Stycznia, rzeką 

Drzewiczką a granicą administracyjną miasta od strony południowo – 

wschodniej. 

Uchwała stanowi załącznik nr24do protokołu. 

 

m) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 2 kwietnia 

2013r. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

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

Nr XXVIII/303/13 w sprawie: rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza 

Podlewskich z dnia 2 kwietnia 2013r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 25do protokołu. 

 

n) uchylenia uchwały Nr XIX/170/12 z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie 

wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z inicjatywą o złożenie wniosku 

do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o 

nadanie pośmiertnego odznaczenia państwowego dla Stanisława Albina 

Kowalskiego. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz.- 1, podjęła Uchwałę             

Nr XXVIII/304/13 w sprawie: rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza 

Podlewskich z dnia 2 kwietnia 2013r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26  do protokołu. 

 

         h)  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Opoczno. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKM i OŚ-  przedstawił projekt 

uchwały. 

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

Nr XXVIII/305/13 w sprawie: rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza 

Podlewskich z dnia 2 kwietnia 2013r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Ad.pkt.14.  

Zapytania i wolne wnioski. 

Bartłomiej Firkowski - radny- Na poprzedniej Komisji prosiłem o dane odnośnie 

zadłużeń podatkowych z jednoznacznym podaniem dłużników. Pani Skarbnik 

powiedziała, ze są to rzeczy tajne, że nie wolno podawać kto nie płaci 

podatków. Ja chce dane , kto zalega i komu się umarza. Stawiam wniosek o 

uzupełnienie tych materiałów. Proszę o uzupełnienie materiałów o dane 

osobowe zalegających z płaceniem podatków firm i osób. 

Danuta Popińska- Radca Prawny- System prawny  w Polsce jest na tyle 

skomplikowany, udostępniane są informacje , ale powyżej kwoty 500zł, bo na to 

pozwala prawo. Nie wiem jak Pan rozumie zaległości, jeśli nie wpłaci ktoś w 

terminie, to też mamy ujawnić? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Ustawa o finansach publicznych  pozwala na 

ujawnienie, ale powyżej 500zł, dostaniecie to do końca maja. 

Jarosław Jurowski- radny- Bardzo dużo ludzi nie wie co się zieje z ustawą 

śmieciową. Ktoś ma  działkę i nie wie co powinien zrobić. 

Paweł Baran- radny- Powinniśmy dofinansować służby ponadnormatywne. 

Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 

Mieszkaniec poprosił, aby pracownicy interwencyjni wyczyścili przepust na 

końcu drogi w Bielowicach. 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 

Otrzymaliśmy  pismo od Pana Włodzimierza Lachowskiego. /załącznik nr 28 /. 

Jadwiga Figura – radna- Mieszkańcy dziękują za wyrównanie drogi Jana Pawła 

II.  

Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W związku z ustawą śmieciową  będą  

spotkania  z mieszkańcami na wsi  i z administratorami  budynków 

wielorodzinnych.  Do wszystkich budynków w Opocznie wyślemy umyślnych, 

aby ta informacje dostarczyć.  Zamiast Dni Opoczna będzie festyn rodzinny, 

gdzie  główny nacisk będzie się na  kampanię informacyjną na temat nowego 

systemu gospodarowania odpadami. Co do  finansowania służb 

ponadnormatywnych proszę , aby się Państwo wypowiedzieli na ten temat, jest 

taka możliwość ze środków alkoholowych. 

Jadwiga Figura – radna- Dziękuję  Naczelnikowi Miązkowi, Straży Miejskiej i 

Jarosławowi Jurowskiemu za pomoc w schwytaniu bezpańskich psów. 

Janusz Klimek- radny- Na Komisji  komunalnej rozmawialiśmy o służbach  

ponadnormatywnych i monitoringu, należy rozpatrzeć to kompleksowo, aby 

poprawić bezpieczeństwo. 

Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Proszę 

o składanie oświadczeń majątkowych. 
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Ad.pkt.15.   

Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 

podziękował obecnym za udział i zamknął XXIX  sesję Rady VI kadencji 

wypowiadając stosowną formułę: „ Zamykam dwudziestą  dziewiątą  sesję Rady  

Miejskiej w Opocznie”. 

 

Radni otrzymali do wiadomości pisma Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 2 

kwietnia 2013r. skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi za 

pośrednictwem Rady Miejskiej w Opocznie. 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia 15.35. 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 3 czerwca 2013r.  

 

 

 

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                           w Opocznie 

 

                                                                 Zdzisław Wojciechowski 

 

 

 

 

 

Protokołowały:                                               Sekretarz obrad: 

Marta Gonsiewska                                              Paweł Baran 

Bogumiła Kucharska                                   

 


