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Protokół Nr XXVIII/13 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 25 marca 2013r. 

 

Ad.pkt.1 
Otwarcie obrad. 
Dwudziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył Przewodniczący 
Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski wypowiadając formułę: „Otwieram 
dwudziestą ósmą 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 Wojciechowski stwierdził, że listę 
obecności podpisało 18 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować 
prawomocne uchwały. 

Ad.pkt.2. 
Wybór sekretarza obrad. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski na sekretarza obrad 
zaproponował radną Jadwigę Figurę, która wyraziła na to  zgodę. 
Rada Miejska głosami: za-17, przeciw- 0, wstrz.-1 wybrała radną Jadwigę 
Figurę na sekretarza obrad XXVIII 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 uchwały    
w sprawie: zmiany  Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
27 stycznia2012r. w sprawie : ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego gminy Opoczno- Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w punkcie 
13 c. oraz o wprowadzenie uchwały    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 -2029 w punkcie 13d. 
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Głosami za - 19, przeciw - 0, wstrz.- 0 wniosek Burmistrza Opoczna Jana 
Wieruszewskiego o wprowadzenie uchwały    w sprawie: zmiany  Uchwały Nr 
XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia2012r. w sprawie : 
ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy Opoczno- 
Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” w punkcie 13 c. uzyskał akceptację Rady 
Miejskiej. 

Głosami za - 18, przeciw - 1, wstrz.- 0 wniosek Burmistrza Opoczna Jana 
Wieruszewskiego o wprowadzenie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 -2029 uzyskał akceptację 
Rady Miejskie w punkcie 13d. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski odczytał porządek 
obrad po zmianach. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu z obrad  XXVII  sesji VI kadencji. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku           
z wygaśnięciem mandatu. 

6. Złożenie ślubowania  przez nowego radnego. 
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2012 rok, w tym sport i kultura fizyczna. 
9. Informacja z działalności Komendy Powiatowej PSP w Opocznie oraz 

jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za rok 2012. Ocena działalności 
OSP w Gminie Opoczno w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

10. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie 
Opoczno. 

11. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                 
za rok 2012 – ocena. 

12.  Czystość i porządek w gminie – ocena. 
13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania. 

b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. 
c) ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy 

Opoczno- Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” . 
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d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 
2013 -2029. 

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013. 
f) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 

Gminy Opoczno na rok 2014. 
g) zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. zmienionej     

              uchwałą Nr IV/27/11Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia   
              2011r. oraz uchwałą Nr XXV/227/12 z dnia 30 listopada 2012r. w  
               sprawie przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych komisji    
              stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 

h) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 31 stycznia 
2013r. 

i) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 5 lutego 
2013r. 

j) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 12 lutego 
2013r. 

k) rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Limanowskiego 34 
w Opocznie. 

l) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia 
stawki za pojemnik. 

m) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Opoczno. 

l)  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie   
    odpadami komunalnymi. 
ł) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   
   komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

        m)uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   
            zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok   
            2013. 

n)zmiany Uchwały Nr XXX/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                
   28  stycznia 2011 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości   
   diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady  
   Miejskiej w Opocznie.  

     15.  Zapytania i wolne wnioski. 
     16.  Zamknięcie obrad.  

Ad.pkt.4 
Przyjęcie Protokołu z obrad  XXVII  sesji VI kadencji. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski 
poddał punkt 4 pod głosowanie. 
Rada Miejska głosami  za –18, przeciw-0, wstrz. – 1 przyjęła Protokół z obrad   
XXVII  sesji VI kadencji. 
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Ad.pkt.5 
Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w 
związku z wygaśnięciem mandatu. 

Rada Miejska głosami  za –17, przeciw-0,wstrz.-0 podjęła Uchwałę Nr 
XXVIII/280/13 z dnia 25 marca w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej 
listy na miejsce radnego w związku  z wygaśnięciem mandatu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad.pkt.6 
Złożenie ślubowania  przez nowego radnego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poprosił radnego 
Krzysztofa Grossa, odczytał tekst ślubowania. Radny Krzysztof Gross złożył 
ślubowanie. 
Tekst ślubowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad.pkt.7 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna -  odczytał sprawozdanie. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Janusz Klimek- radny- PGK wystąpiło z wnioskiem o poszerzenie projektu 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków, o dodatkowe odcinki w Dzielnej, Woli 
Załężnej i dodatkowo zlewnie Januszewice Kliny. Wniosek został pozytywnie 
oceniony i jest szansa na rozszerzenie projektu. 
Rafał Kądziela- radny- Zwrócił uwagę, że po koncercie charytatywnym, 
zorganizowanym przez ZSS nr 3 znaleziono worek butelek po wódce, zostały 
także zniszczone fotele w Sali widowiskowej MDK. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej- Miejsca do 
parkowania zapełnią pracownicy, proszę oznakować w ten  sposób, aby 
parkowanie  do 0,5  godziny było bezpłatne dla osób korzystających z usług na 
Pl. Kościuszki. 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna –Nadzór nad koncertem sprawuje 
MDK, ta sytuacja jest sygnałem żeby zwracać uwagę na charakter koncertu. 
Jeśli chodzi o umorzenia podatków, to są tylko przesunięcia spłat i rozłożenie 
ich na raty.  Co do parkowania, to będziemy obserwować czy pracownicy 
blokują miejsca parkingowe. Jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany, będziemy 
reagować. 
Bartłomiej Firkowski- radny-  Proszę odpowiedzieć, co z podatkiem z od 
firmy Optex? Dochodzą mnie słuchy, że zyski idą do innego podmiotu,              
a podatki nie są zapłacone. 
Andrzej Rożenek- radny- MDK powinien się zorientować co było przyczyną 
takiej sytuacji. Jeżeli Gmina dofinansuje takie rzeczy, warto się zastanowić, aby 
na przyszłość takiej sytuacji nie było. Proszę o rozszerzenie tematu. 
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Paweł Baran-radny- Czym była podyktowana decyzja o umorzeniu podatku na 
targowisku miejskim? 
Barbara Wacławiak- radna- Temat, który poruszył radny Rożenek, to sprawę 
trzeba wyjaśnić. MDK i Burmistrz nie przewidzą co się stanie w czasie 
koncertu. 
Alicja Szczepaniak- radna- W Libiszowie i Kruszewcu powstała kanalizacja,   
a ludzie nie podłączyli się. 
Andrzej Rożenek- radny- Pani Dyrektor powinna powiadomić organ 
nadzorczy o sytuacji. 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- My dofinansowaliśmy wyjazd dla 
tej młodzieży, nie koncert. MDK wyciągnie wnioski. Jeśli chodzi o Libiszów, 
niektórzy nie podłączyli się, przepompowują ścieki. Wysłaliśmy Straż Miejską   
i posypały się kary. W naszej gminie w odróżnieniu od innych należy się tylko 
podłączyć. Budowaliśmy kanalizacje z ta myślą, aby studzienki były jak 
najbliżej domów.  Pani skarbnik udzieli odpowiedzi na temat umorzenia 
podatku na targowisku. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy-  Umorzenie to dotyczy starszego małżeństwa 
będącego na rencie. Są to osoby starsze  i chore, na dzień dzisiejszy nie 
prowadzą działalności, mają ciężką sytuację finansową. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- W Kruszewcu jeszcze nie ma kanalizacji. 
Janusz Klimek – radny- Tam, gdzie jest kanalizacja każdy musi się podłączyć. 
Musimy chronić środowisko, ścieki zatruwają nasze pola. Na przyszły rok 
należałoby wyłonić jedna osobę, która odbierałaby ścieki.  Niedawno NIK 
kontrolował, jeżeli Gmina nie zrealizuje zadania, to będą kary.  Konieczność 
podłączenia jest obowiązkowa, po jakimś czasie wszyscy się podłączą. Budowa 
kanalizacji jest zadaniem priorytetowym dla naszej gminy. 
Wiesław Wołkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-    
W niektórych przypadkach ludzi nie będzie stać, aby się podłączyć. Czy są 
jakieś możliwości? W niektórych przypadkach pracownicy PGK byli w czasie 
nieobecności mieszkańców. 
Jarosław Jurowski- radny- Na ulicy Partyzantów są pozwolenia na działalność 
gospodarczą, a nie ma miejsc parkingowych. Samochody stoją na trawniku, jest 
bardzo dużo wypadków.  
Alicja Szczepaniak- radna- Nie miałam na myśli Kruszewca, ale bloki PKP. 
Jadwiga Figura- radna- Problem parkowania jest nie tylko na ulicy 
Partyzantów, ale także na ulicy Spacerowej.  
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Nie wiem , może za chwile padnie 
wniosek o płatne parkingi na ulicy Spacerowej. Wracając do przyłączy do 
kanalizacji, koszty są niewielkie, ok. 50zł mapka i 100zł geodeta. Odniesiemy 
się także do właścicieli nieruchomości , którzy na etapie projektu jeszcze nie 
byli właścicielami, zastanowimy się także nad finansowaniem tych przyłączy. 
Będą rozpatrywane indywidualne przypadki. 
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Janina Pęczek- radna-  Chce podziękować Panu Burmistrzowi, że Kliny            
i Januszewice zostaną podłączone do kanalizacji i Panu Klimkowi, że podjął się 
ogromnej pracy. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Z racji tego, że mamy napięty budżet, proszę      
o przedstawienie zadłużenia z tytułu  niepłacenia przez ludzi podatku                  
i informację w jaki sposób umorzono podatek i kiedy. Ja będę domagał się takiej 
informacji. 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Dostarczę Panu takie informacje. 
Na dzień dzisiejszy zadłużenie firmy Optex wynosi ok. 3 miliony, dla PGK są 
winni 1,5 miliona. Właściciel Optex ma do nas pretensje, że PGK zgłosiło 
sprawę do komornika. Ja poprosiłem właściciela , aby na piśmie przedstawił 
plan spłacania zobowiązań, żeby później nie było pretensji. Gmina złożyła 
wniosek o wpis do hipoteki, aby zabezpieczyć spłatę. Jeżeli firma nie wywiąże 
się, to my tez wystąpimy do komornika. 
Janusz Klimek – radny-  Optex jest winny gminie i PGK. Nie dysponujemy 
odpowiednimi środkami, które powinniśmy mieć, nie możemy odzyskać 
pieniędzy. Na ostatniej Komisji Rewizyjnej okazuje się , że ZGM ma ogromne 
zaległości, mieszkańcy nie płaca do ZGM, a ZGM do PGK. Ostatnio był 
problem, zamknięto wodę na ul. Konopnickiej, ktoś został eksmitowany, a dług 
za wodę został. Wszelkie zadłużenia powinny być egzekwowane. Aby 
zmniejszyć zadłużenie, jeżeli jego wysokość jest duża, to należy sprzedać 
mieszkanie na wolnym rynku. Musimy znaleźć mechanizm, aby ściągnąć 
zaległość. Czeka nas także dyskusja na temat mieszkań socjalnych, aby 
utrzymanie  w takim mieszkaniu było tanie. Nie  możemy stworzyć mieszkań 
dla wszystkich, możemy pomagać. 
Bartłomiej Firkowski - radny- Zaczynamy się rozdrabniać, stawiajmy 
konkretne wnioski, aby zamknąć dyskusję. 
Anna Zięba - Prezes ZGM - Dziś na Sali SA mieszkańcy ulicy Konopnickiej.  
Ustawa reguluje sprawy związane z czynszem, przepisy nie regulują płacenia za 
media. Za zobowiązania we wspólnotach odpowiada Gmina.  Na ul. 
Konopnickiej 2 , po dwóch eksmisjach mamy należność 40 tysięcy, te lokale SA 
już przydzielone. Nie może tak być, aby dwa lokale zalegały z zapłata, a reszta 
miała odciętą wodę.  

Ad.pkt.8. 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2012rok, w tym sport i kultura fizyczna. 
Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu do Spraw społecznych i ochrony 
Ludności - omówiła sprawozdanie przedstawione Radzie Miejskiej na 
komisjach. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław wojciechowski udzielił 
głosu  mieszkańcom bloku ul. Konopnickiej 2. 
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Paweł  Kowalczyk – mieszkaniec ul. Konopnickiej 2 -  Prezes PGK chce nam 
odciąć wodę, wystąpił problem dużego zadłużenia. Co my jako mieszkańcy 
mamy zrobić? My płacimy regularnie, co miesiąc. 
Anna Wrońska – mieszkanka ul. konopnickiej 2 – Jedna osoba nie płaci,        
a jest 17 osób które płaca regularnie. Jeśli dziś nie zapadnie inna decyzja, to 
PGK odetnie nam wodę. 
Jacek Pacan – Prezes PGK – Problem jest znany od długiego czasu, w piątek 
mieliśmy spotkanie z mieszkańcami, woda zostanie odcięta. Nie jest to 
złośliwość z naszej strony, podjęliśmy kroki , aby zmniejszyć zadłużenie do 
minimum. Nie możemy pozwolić do  sytuacji, kiedy wspólnoty osiągną 
zadłużenie na wysokości 50 tysięcy.  Jest wodomierz główny, problem leży po 
stronie administratora budynku. Państwo płaca  w 90%, a do mnie  te pieniądze 
nie trafiają. Takich przypadków jest kilkanaście. Postępuje zgodnie z prawem    
i zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mogę sobie pozwolić na tak duże 
zadłużenie. 
Anna Zięba - Prezes ZGM – We wspólnotach mieszkaniowych w okresie 
zimowym  jest ciężko , bo są duże opłaty za ciepło. Dziękuje Prezesowi PGK za 
cierpliwość i zrozumienie. Tego  problemu administrator nie rozwiąże. Ja tej 
sytuacji nie jestem w stanie uregulować. Mieszkańcy się bulwersują. Sprawa jest 
bardzo ciężka. 
Jacek Pacan – Prezes PGK- Jakie jest zadłużenie wobec Zakładu Energetyki 
Cieplnej? 
Anna Zięba - Prezes ZGM- Sto tysięcy złotych. 
Barbara Wacławiak – radna- Nie można doprowadzić do tak dużego 
zadłużenia.  Jeśli ludzie nie płaca, to powinno dojść do eksmisji. Jeśli woda 
zostanie odłączona , to jak maja się do tego przepisy  Sanepidu. 
Jacek Pacan – Prezes PGK- PGK musi wskazać zastępcze źródło wody.  Nie 
rozumiem jednej rzeczy, ZEC dostaje 100%, a my dostajemy 0%. 
Anna Zięba - Prezes ZGM-  Dlaczego dochodzi do tak dużego zadłużenia, 
procedura jest prowadzona na bieżąco, procedura związana z eksmisja jest 
prowadzona przez Wydział GKM i OŚ, procedura przeciąga się, co powoduje tą 
sytuację. Zadłużenie powyżej  5 tysięcy doprowadza do skierowania wniosku     
o eksmisję. Ta sprawa trwa od 1,5 roku. Tak ta sprawa wygląda. 
Alicja Szczepaniak – radna – Przez ile lat ta osoba nie płaciła czynszu, że aż 
jest takie duże zadłużenie? 
Andrzej Kacprzak - Wiceprzewodniczący Rady miejskiej w Opocznie – 
Rzecz w tych wspólnotach na tym, że w części te mieszkania są prywatne           
i gminne. Wspólnota powinna podjąć taka decyzję, aby płacił tylko ten co zalega 
z opłatami. Kto jest właścicielem, ten płaci , a potem może egzekwować. 
Anna Zięba - Prezes ZGM -  Proszę Państwa, błąd tkwi w przepisach. 
Lokatorzy czuja się bezkarni, ja jestem w stanie tylko cześć zadłużenia, są to 
rodziny patologiczne. 
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Janusz Klimek- radny- Ta wspólnota powinna sprzedać to mieszkanie               
i odzyskać należności.  Osoby płaca za wodę i nie mogą mieć odciętej wody. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Jaka 
decyzja Panie Prezesie? 
Jacek Pacan – Prezes PGK- Moja decyzja została już podjęta, czekam na ruch 
Pani Prezes ZGM. 
Barbara Wacławiak- radna- Ida święta, proszę przemyśleć swoja decyzję. 
Jacek Pacan – Prezes PGK- Odczekamy aż święta miną, tylko jak później 
rozwiążemy ten problem. ZGM powinien regulować rachunki, aby PGK i ZEC 
dostawali po 80%. 
Anna Zięba - Prezes ZGM -  Jeśli nie zapłacimy do ZEC, to będzie odcięte 
ciepło. W zeszłym roku ZEC nam zamknął dostawę ciepłej wody na ulicy 
Przemysłowej, udałam się do ZEC, aby do końca marca wstrzymał te decyzję. 
Jerzy Wijata – radny – Panie Burmistrzu najwyższy czas  usiąść i rozwiązać 
problem. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Propozycja Pana Klimka jest do 
rozważenia, w przypadku, kiedy jest eksmisja, taki lokal w pierwszej kolejności 
powinna otrzymać osoba z listy oczekujących na mieszkanie . Musimy się 
poważnie nad tym zastanowić. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Współczuje Państwu , że ten problem jest. Proszę Prezesa PGK o poczekanie do 
temperatury plusowej na dworze. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Na przyszłość instalacje wodne w 
blokach powinny być tak rozmieszczone, aby każdy miał swój licznik, każdy 
lokal odrębnie byłby rozliczany z firmą. W prywatnych domach ,nie płacisz , nie 
korzystasz. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Dziękuję z informację, zobowiązuje Pana Prezesa PGK oraz Panią Prezes ZGM 
do skutecznego działania. 
 

Ad.pkt.9.  
Informacja z działalności Komendy Powiatowej PSP w Opocznie oraz 
jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za rok 2012. Ocena 
działalności OSP w Gminie Opoczno w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 

Stanisław Sagalara - Komendant PSP – poinformował o działalności 
Komendy Powiatowej PSP w Opocznie .  
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności- poinformowała o działalności OSP w Opocznie.  
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ochotnicze Straże Pożarne biorą 
udział coraz częściej w akcjach, są wyjazdy poza naszą gminę. Ostatnio ratowali 
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ludzi na zalewie w Drzewicy. OSP Opoczno brała udział w akcji , nikt o tym nie 
wspomniał. 
Stanisław Sagalara - Komendant PSP-  Nie  wiem, kto miał o tym 
wspomnieć. W tej akcji podjęła działania OSP Drzewica, te działania trwały do 
czasu przybycia OSP Opoczno. Jednostka z Drzewicy nie była przygotowana do 
działań na akwenie wodnym.  Ci ludzie na lodzie potrzebowali pomocy, ta 
pomoc o mało co nie zakończyłaby się nieszczęściem. Dyżurny zadysponował 
jednostkę z Opoczna, jest to jedyna jednostka, która w dobrym stopniu  jest 
przygotowana do niesienia pomocy na akwenach wodnych. To wydarzenie 
trafiło na strony  gazet lokalnych za przyczyną Burmistrza Gminy i Miasta 
Drzewicy, który podziękował organizując specjalne spotkanie i wręczył 
Strażakom nagrody. Wydaje mi się, że kwestia ratowania życia jest zadaniem 
OSP. Uważam, że to była akcja nietypowa, ja przez 30 lat pracy nie spotkałem 
się z taka akcją. Wyszły pewne braki, ze jednostka w Drzewicy nie posiada 
odpowiedniego sprzętu. Sprzęt ten został przekazany przez Burmistrza 
Drzewicy z magazynów Obrony Cywilnej, ale już po zdarzeniu. Jeżeli naprawi 
to ten błąd, to może należy zorganizować jeszcze jedno spotkanie i podziękować 
druhom z Opoczna. 
Serdecznie dziękuję druhom z OSP Opoczno za udział w tej akcji. 
W kwestii  dysponowania jednostek z sytemu KSR, mogą być wykorzystywane 
na terenie gminy, ale także poza powiatem. 
Jerzy Wijata- radny-   Ja chcę uzupełnić przedstawiony materiał. Chce 
podziękować wszystkim strażakom.  Mamy podany budżet dla OSP na 2013rok, 
zadania są zwiększone, a budżet na OSP wynosi ok.280 tysięcy złotych. 
Większość środków to wydatki stałe. Rok 2012 zakończyliśmy ze 
zobowiązaniem ok. 18 tysięcy zł. 20 tysięcy otrzymaliśmy jako dotację na zakup 
sprzętu dla OSP. 18 tysięcy otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego.  
Sytuacja w zeszłym roku była niekorzystna, ludzie wypalali trawy, było dużo 
wyjazdów.  Żeby OSP były skuteczne musimy przeznaczyć  określone kwoty na 
odtworzenie sprzętu. Ważną sprawą jest zapewnienie warunków  socjalno 
bytowych dla OSP, mam na myśli remont remiz strażackich w Kraszkowie, 
Kruszewcu i Libiszowie. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W sytuacji, kiedy są ograniczone 
środki bardzo ważna jest atmosfera. Wspominając o Drzewicy, nie miałem na 
myśli pieniędzy, oczekiwałem od komendanta PSP, żeby tylko zwrócił uwagę. 
Chodzi o to, aby ci strażacy dobrze się czuli. Tu Prezes OSP mówi, aby 
remontować remizy, a PSP ogranicza środki. Gmina nie powinna zwiększać 
swoich środków, powinniśmy uzupełniać się. Proszę Komendanta PSP                
o nieodsyłanie jednostek z akcji, które są na miejscu danej jednostki. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Dziękuję w imieniu Rady Miejskiej w Opocznie Panu Komendantowi PSP        
w Opocznie za działalność w 2012 roku, życzę, aby wyjazdów było jak 
najmniej. 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim strażakom wesołych świąt. 
 
Rada Miejska głosami  za –20, przeciw-0,wstrz.-0 pozytywnie oceniła 
działalność OSP w Gminie Opoczno w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
Ad.pkt.10 

Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie                      
w Gminie Opoczno. 

Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie- 
przedstawił prezentację multimedialną na temat bezrobocia w Gminie Opoczno. 
Prezentacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Marek Sijer- radny- Panie Przewodniczący Komisja Rodziny przegłosowała 
wniosek radnego Mieczysława Wojciechowskiego: Apel Rady miejskiej w 
Opocznie do Premiera Rządu RP Pana Donalda Tuska o  wprowadzenie od roku 
budżetowego 2014 stałego zasiłku dla osób bezrobotnych za dwudziesto 
godzinny tydzień pracy społecznej. 
Jadwiga Figura- radna- Jeżeli jest możliwość zatrudnienia, to proszę                
o zatrudnienie w pierwszej kolejności ludzi z naszej gminy. 
Mieczysław Wojciechowski – radny-Jakie osoby uznawane są za długotrwale 
bezrobotne. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-  
Osoba która chce rozpocząć działalność gospodarczą, to musi odbywać 
szkolenie?  
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie -  
O zatrudnieniu osoby decyduje pracodawca. Osoby długotrwale bezrobotne, to 
osoby bezrobotne przez okres 12 miesięcy. Szkolenie osób rozpoczynających 
działalność jest w ramach projektu, my musimy się dostosować.  
Barbara Wacławiak- radna-  Będą w kwietniu targi pracy, - którego kwietnia? 
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie -   
18 kwietnia. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- 9 kwietnia o godzinie 11.00 w MDK 
będzie spotkanie na temat uprawy wierzby energetycznej. Oprócz firmy 
DALKIA zgłosiła sie także firma z Piotrkowa Trybunalskiego, która proponuje  
całe instalacje dom spalania wierzby w piecach. Kilka gmin zmieniło 
ogrzewanie w szkołach i zmniejszyło koszty ogrzewania do 80%. Każdy w 
domu może zainstalować urządzenie do spalania wierzby energetycznej, 
wystarczy montaż urządzenia, potrzebny jest także surowiec. Dziś rolnicy nie 
koszą łąk, można zasadzić wierzbę, wystarczy trochę pracy. Jest to sposób na 
ograniczenie bezrobocia. Zapraszam i zachęcam do udziału w tym spotkaniu. 
Byłem na prezentacji spalania, jest to pełna automatyka. 
Andrzej Rożenek- radny-  Jeśli ktoś w tym roku dostosuje piec do spalania 
wierzby energetycznej, to otrzyma refundację 40%. Z jednego hektara zysk 
wynosi 7 tysięcy rocznie. 
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Janusz Klimek – radny- Jeśli chodzi o ustalenia prawne, co do energii 
odnawialnej to na dzień dzisiejszy nie mamy takich.  W tym roku ustawa będzie 
przyjęta. 
Andrzej Rożenek- radny- Uprawa wierzby byłaby dobrym rozwiązaniem dla 
osób bezrobotnych na terenach wiejskich. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-  
Osoby które zaczęły produkcję, są na skraju bankructwa. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-  Było zamieszanie z peletem, firmy 
dodawały szkło. Gdyby firmy nie odbierały, mielibyśmy zbyt na naszym 
lokalnym rynku. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-  
Odnośnie bezrobocia, nie można pomyśleć, aby walka z bezrobociem była  bez 
Powiatowego Urzędu Pracy. Bardzo ważna sprawa jest infrastruktura wokół 
firm, mam na myśli drogę wojewódzka, budowa trwała 13 miesięcy, a odbiór 4 
miesiące. Problemy z dojazdem maja firmy tam funkcjonujące. Pracuje tam pół 
tysiąca osób. Nie można tego lekceważyć, proszę o zajecie stanowiska, aby te 
drogę udostępnić. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Za długo trwa odbiór tej drogi. Mocno 
jest uszkodzona droga odjazdowa. Proszę Panie burmistrzu, aby Pan Burmistrz 
interweniował. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-  
Dziękuję Panu Dyrektorowi PUP w Opocznie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski ogłosił 15 
minut przerwy. 
 
Po przerwie. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-  Był 
wniosek radnego  Mieczysława Wojciechowskiego, proszę o przedstawienie. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Zgłosiłem wniosek na Komisji Rodziny. 
Nie powinno być osób bezrobotnych, wszyscy powinni otrzymywać minimalny 
zasiłek. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Przeczytam treść wniosku : Apel Rady Miejskiej w Opocznie do  Premiera 
Rządu RP Pana Donalda Tuska o wprowadzenie od roku budżetowego 2014 
stałego zasiłku dla osób bezrobotnych za dwudziesto godzinny tydzień pracy 
społecznej. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Może bez słowa „społecznej”. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Kto 
jest za  wnioskiem. 
Jerzy Wijata- radny-  Głosowanie  nad tym wnioskiem  jest bezsensowne. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-Ja  
przedstawiam wniosek, może nie od razu jako apel, ale wniosek o apel. 
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Bartłomiej Firkowski- radny-  Jest to wniosek o wystąpienie z apelem do 
Premiera. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Kto 
jest za wnioskiem?  
Rada Miejska głosami  za –13, przeciw-1,wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała 
wniosek radnego Mieczysława Wojciechowskiego. 
Jerzy Wijata- radny-  Rozumiem, że apel będzie sporządzony przez 
wnioskodawcę i  zostanie przedstawiony na najbliższej sesji. 
 
Ad.pkt.11. 
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                 
za rok 2012 – ocena. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw społecznych i Ochrony 
Ludności- przedstawiła realizację Gminnego Programu Profilaktyki                     
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012.  
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Rada Miejska głosami  za –16, przeciw-0,wstrz.-0 pozytywnie oceniła realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012. 
 
Ad.pkt.12. 
 Czystość i porządek w gminie – ocena. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- omówił informację na 
temat czystości i porządku w gminie. 
Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Rada Miejska głosami  za –16, przeciw-0,wstrz.-0 pozytywnie oceniła czystość  
i porządek w gminie. 

Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwał w sprawach: 
Zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia 
wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego 
przyznawani i wypłacania.                                                                                                                     
Projekt uchwały był dyskutowany na posiedzeniach komisji Rady. Była również 
konsultacja ze Związkami Zawodowymi ale do porozumienia nie doszło. 
Związki zawodowe nie wyrażają zgody na takie propozycje, ale uzyskanie 
zgody nie jest koniecznym elementem do głosowania Rady Miejskiej co do 
projektu uchwały. Oznacza to, że najistotniejsze jest samo poddanie projektu 
procedurze uzgodnieniowej, a tym samym uspołecznienie procesu tworzenia 
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prawa, nie zaś skutek w postaci jednolitego, w pełni zgodnego zapatrywania na 
daną sprawę. Po przyjęciu tej uchwały gmina zaoszczędzi rocznie 290 tys. zł.                    
Wojciechowski Mieczysław – radny – co będzie jeżeli Związki Zawodowe 
zaskarżą uchwałę do Wojewody?                                                                            
Popińska Danuta – insp. ds. prawnych – były konsultacje ze Związkami 
Zawodowymi i Rada jest władna podejmować  takie uchwały. Uchwały, które 
podejmuje Rada Miejska są przesyłane do służb Wojewody.                            
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 
każdemu przysługuje prawo do zaskarżenia, a my przed Wojewodą będziemy 
uzasadniać swoje racje.                                                                                                          
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – brakuje mi tu głosu Związków 
Zawodowych. Na posiedzeniu Komisji Oświaty odniosłem wrażenie, że Związki 
Zawodowe nie były zadowolone z prowadzonych rozmów. Czy tylko jedna 
grupa zawodowa ma ponosić koszty zadłużenia gminy – nauczyciele ze szkół 
wiejskich. Prosi o przygotowanie informacji  dotyczącej średnich wynagrodzeń 
pracowników jednostek podległych gminie Opoczno. W roku 2000 nauczyciele 
nie upominali się, a dostali duży dodatek. Dyrektorzy otrzymali 100% dodatku. 
Teraz odbiera się dodatek tylko dla jednej grupy. Jak odbiera się ten dodatek to 
myślę, że szkoły wiejskie nie będą zlikwidowane.                                                               
Informacja na temat wynagrodzeń stanowi załącznik nr 16 do protokołu.    
Rożenek Andrzej – radny – może ten temat przybliżą dyrektorzy szkół. Jeżeli 
ich nie ma na sesji to temat jest im obojętny. Związków Zawodowych  też nie 
ma,   a powinni zająć stanowisko.                                                                                   
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 
Związki Zawodowe były zaproszone na sesje. Dodatek  mieszkaniowy jest 
niesprawiedliwy. Zmniejszamy wydatki nieuzasadnione.                               
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – jeżeli będziemy tylko szukać oszczędności                   
u nauczycieli wiejskich to jest pacyfikacja szkół wiejskich. Prowadzenie szkół 
jest obowiązkiem gminy. Weźmy odpowiedzialność  za to i wywiążmy się z 
tego zadania. Proszę o informację ile zarabiają poszczególne funkcyjne osoby 
bez nazwisk, a nie średnie wynagrodzenie.                                                         
Wojciechowski Mieczysław – radny – na co przeznaczy Pan te zaoszczędzone 
pieniądze? W ramach zaoszczędzonych środków należy poprawić  dowóz dzieci 
do szkół.                                                                                                                         
Kądziela Rafał – radny – szkoły średnie są zadaniem Powiatu to dlaczego 
dokładamy do Liceum w ZSS Nr 1.                                                                   
Wieruszewski Jan – Burmistrz – środki przeznaczymy na podwyżki dla 
pracowników obsługi w szkołach. Z subwencji wystarcza dla Liceum w ZSS               
Nr 1, tylko sprawdzimy czy nie ma pomyłki w naliczeniu z księgowości.                  
Róg Ewa – radna – był problem z przyjęciem dzieci do szkół, bo nie było 
wolnych miejsc i dyrekcja ZSS Nr 1 umożliwiła uczniom naukę.                        
Firkowski Bartłomiej – radny – czy było konieczne tworzenie w GZOPO 
stanowiska do przetargów, jeżeli przetargi można robić w Urzędzie Miejskim? 
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Patrzmy na budżet po gospodarsku.                                                                      
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – dodatek 
mieszkaniowy jest niesprawiedliwy. Nauczyciele w mieście nie otrzymują 
dodatku mieszkaniowego.                                                                                         
Firkowski Bartłomiej – radny –  utworzono specjalne stanowisko do rozliczeń 
Przedszkoli w GZOPO.                                                                                                  
Jaźwiec Anna – kier. GZOPO – pracownik GZOPO był tylko oddelegowany               
do Urzędu miejskiego, aby nauczyć się przeprowadzenia przetargów na zakup 
artykułów spożywczych do Przedszkoli.                                                                             
Rożenek Andrzej – radny – twórzmy miejsca pracy, ale nie kosztem 
nauczycieli wiejskich.                                                                                                                                    
Róg Ewa – radna – w rzemiośle tworzymy małe miejsca pracy, jest bardzo 
ciężko i nie występujemy o umarzanie podatków.                                        
Wieruszewski Jan – Burmistrz – czy sugerujecie, że w GZOPO zwiększyło się 
zatrudnienie?                                                                                                               
Jaźwiec Anna – kier. GZOPO – przy tworzeniu GZOPO było 8 pracowników i 
tak jest do tej pory.                                                                                                   
Wojciechowski Mieczysław – radny – czy zaoszczędzone pieniądze Burmistrz 
przeznaczy na poprawę dowozu dzieci do szkół?                                             
Wieruszewski Jan – Burmistrz – sprawdzimy, czy kursy są przeładowane                     
i będziemy reagować. 
      Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
      Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 1, wstrz. 1, podjęła Uchwałę             
Nr XXVIII/281/13  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia 
wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego 
przyznawania i wypłacania.                                                                                    
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

    Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. 
Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Opocznie. 
      Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
      Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. 2, podjęła Uchwałę             
Nr XXVIII/282/13  w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Opocznie.                                                                                               
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

   Zmiany Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 
stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego gminy Opoczno – Kryta Pływalnia  „Opoczyńska Fala”. 
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Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie:   zmiany 
Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012r.              
w sprawie: ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy 
Opoczno – Kryta Pływalnia  „Opoczyńska Fala”. 
      Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
      Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. 0, podjęła Uchwałę             
Nr XXVIII/283/13  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/127/12 Rady 
Miejskiej  w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy Opoczno – Kryta Pływalnia  
„Opoczyńska Fala”.                                                                                                         
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

      Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013   
– 2029. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie:  zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013   – 2029.  
Poinformowała, że projekt uchwały nie był omawiany na komisjach. 
Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. 1, podjęła Uchwałę          
Nr XXVIII/284/13  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej                   
Gminy Opoczno na lata 2013   – 2029.                                                                   
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

            Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie:             
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013. 
      Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

      Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. 0, podjęła Uchwałę             
Nr XXVIII/285/13  w sprawie:   zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 
2013.    
 Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
Opoczno na rok 2014. 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie:  
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
Opoczno na rok 2014. 
        Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Komunalna                         
i Budżetowa negatywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja Oświaty, 
Rolnictwa i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.                          
Dąbrowski Józef – radny – jestem za tym, aby fundusz został. Prosi o wykaz,         
na co można przeznaczyć fundusz sołecki.                                                         
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Wieruszewski Jan - Burmistrz – każde sołectwo do budżetu składa 
zapotrzebowanie. Mieszkańcy wsi powinni proponować najistotniejsze sprawy, 
na które można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego, a nie na zakup 
lodówek czy na imprezy integracyjne.                                                                
Dąbrowski Józef – radny –  prosi o podjęcie uchwały, należy dać sołectwom 
szansę na rok.                                                                                                                         
Klimek Janusz – radny – jak widzimy na co są przeznaczane środki z funduszu 
sołeckiego  to jesteśmy niezadowoleni, że wydatki są nieracjonalne i powinno 
się je zablokować.                                                                                                       
Firkowski Bartłomiej – radny – danie sołectwom funduszu sołeckiego jest                    
to danie mieszkańcom demokracji. Jako radny miejski nie posiadam takiego 
funduszu. Od wielu lat proszę o wykonanie chodnika na ul. A. Ludowej, 
budowę ul. Sienkiewicza. Za jakie pieniądze jest zrobiony chodnik w Różannie? 
Tam mają fundusz sołecki.                                                                                                  
Rożenek Andrzej – radny – od kilku lat sołtysi mogli wykorzystać fundusz 
sołecki i szkoda, że nie przyglądaliśmy się jak wydawane są pieniądze z tego 
funduszu.                                                                                                                         
Klimek Janusz – radny – wydawało się, że każdy podejdzie rozsądnie i będzie 
wydawał pieniądze prawidłowo, tak się nie stało i obecnie należy się przyglądać 
wydatkom.                                                                                                              
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – było spotkanie, na którym powiedziano,                     
że z funduszu zakupiono lodówkę  a okazało się, że pieniądze przekazano                 
na budowę dróg gminnych. Kto z urzędników weryfikuje wnioski i wydatki                         
z funduszu sołeckiego. W Strategii Rozwoju Gminy nie ma zapisu, że w 
sołectwach mają się odbywać spotkania integracyjne. Radnym należy 
przekazywać sprawdzone informacje.                                                              
Wiktorowicz Jarosław – z –ca Burmistrza – zapotrzebowania z 
poszczególnych miejscowości otrzymujemy po spotkaniach z sołtysami. Część 
wydatków jest do realizacji w Wydziale Promocji a część w Wydziale 
Inwestycyjnym.           
Wieruszewski Jan – Burmistrz – należy przygotować dla radnych informację 
na co zostały przeznaczone środki z funduszu sołeckiego w roku 2012.   
Wojciechowski  Mieczysław – radny – każde sołectwo wie na co przeznaczyć 
środki z funduszu sołeckiego. Należy przyjąć zasadę aby nie przekazywać 
pieniędzy na imprezy integracyjne.                                                                      
Wołkiewicz Wiesław – radny – jako sołtysi powinniśmy przekazywać naszym 
mieszkańcom, że środki z funduszu sołeckiego  należy przeznaczać  na 
inwestycje  potrzebne dla danej miejscowości, a nie na spotkania integracyjne. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – świetlice wiejskie mają dochody, które 
przekazują do Domu Kultury. Należy ustalić ile środków może wrócić do 
świetlic wiejskich ale  przekazać do  MDK. Powinno to być jasno określone.                      
Madej Roman – sołtys z Klin – chodzi o zakup sprzętu za sumę 8 tys. zł do 
nagłośnienia w świetlicy w Klinach. Konsultowałem się i powiedziano mi,                 
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że mogę zakupić sprzęt za 8 tys. zł.                                                                            
Rożenek Andrzej – radny – teraz dowiedziałem się, że Kliny zakupiły sprzęt                      
za 8 tys. zł z funduszu sołeckiego.                                                                                 
Pacan Andrzej – sołtys Bielowic – po co robić zebrania wiejskie jak w 
Urzędzie będzie ustalone na co przeznaczyć fundusz sołecki. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. 0, podjęła Uchwałę             
Nr XXVIII/286/13  w sprawie:   wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014.                                                
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

      Zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. zmienionej 
uchwałą Nr IV/27/11Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia  2011r. 
oraz uchwałą Nr XXV/227/12 z dnia 30 listopada 2012r. w  sprawie 
przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 
Miejskiej w Opocznie. 
      Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
        Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. 0, podjęła Uchwałę             
Nr XXVIII/287/13  w sprawie:  zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 
grudnia 2010r. zmienionej uchwałą Nr IV/27/11Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia  28 stycznia  2011r. oraz uchwałą Nr XXV/227/12 z dnia 30 listopada 
2012r. w  sprawie przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych 
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.                                                                                                                                   
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 
Rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 31 stycznia 
2013r. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 31 stycznia 
2013r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Komunalna,                          
Budżetowa i Oświaty pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja  
Rolnictwa i Rodziny przyjęły do wiadomości. 
    Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. 1, podjęła Uchwałę             
Nr XXVIII/288/13  w sprawie: rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza 
Podlewskich z dnia 31 stycznia 2013r.                                                                     
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 5 lutego 
2013r. 
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Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 5 lutego 
2013r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Komunalna,                          
Budżetowa i Oświaty pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja  
Rolnictwa i Rodziny przyjęły do wiadomości. 
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. 1, podjęła Uchwałę             
Nr XXVIII/289/13  w sprawie: rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza 
Podlewskich z dnia 5 lutego 2013r.                                                                     
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 12 lutego 
2013r. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 12 lutego 
2013r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Komunalna,                          
Budżetowa i Oświaty pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja  
Rolnictwa i Rodziny przyjęły do wiadomości. 
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. 0, podjęła Uchwałę             
Nr XXVIII/290/13  w sprawie: rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza 
Podlewskich z dnia 12 lutego 2013r.                                                             
Przewodniczący  Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski nie brał udziału w 
głosowaniu.                                                                                                                      
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Limanowskiego 34                     
w Opocznie. 
Mi ązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Limanowskiego 34                     
w Opocznie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Komunalna,                          
Budżetowa, Oświaty i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały,                    
a Komisja  Rolnictwa  przyjęła do wiadomości. 
Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. 0, podjęła Uchwałę             
Nr XXVIII/291/13  w sprawie:  rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku 
przy ul. Limanowskiego 34  w Opocznie.                                                                     
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki 
za pojemnik. 
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Mi ązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ - przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za 
pojemnik. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – przedstawił analizę wytworzonych odpadów 
komunalnych dla gminy Opoczno  w zabudowie jednorodzinnej  
i wielorodzinnej na podstawie danych PGK w Opocznie za 2012 rok na 
wybranych przykładach.              
Analiza stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Komunalna,                                       
przyjęła do wiadomości projekt uchwały, Komisja Oświaty, Rolnictwa i Rodziny 
pozytywnie zaopiniowały. 
Przedstawił wniosek Komisji Budżetowej.  
W sprawie zmian w § 1 w pkt.2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zróżnicowaną  w zależności od ilości osób 
zamieszkałych w gospodarstwie domowym:  
-  1 osoba –  8 zł 
-  od 2 osób – 16 zł 
-  od 3 do 5 osób  - 32 zł 
-  powyżej 5 osób – 40 zł 
W § 1 w pkt. 3.  Ustala się niższą stawkę opłaty  za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zróżnicowaną w zależności od ilości osób zamieszkałych w 
gospodarstwie domowym, jeżeli odpady komunalne  są zbierane i odbierane           
w sposób selektywny: 
-  1 osoba  - 5 zł 
-  od 2 osób  - 10 zł 
-  od 3 do 5 osób – 15 zł 
-  powyżej 5 osób  -  20 zł 
Stępień Jan – radny – dzisiaj otrzymaliśmy nowy projekt uchwały, który nie 
był dyskutowany na komisjach i dalej nie wiem jak będą naliczane opłaty.                                                                      
Wieruszewski Jan – Burmistrz – z tej propozycji wynika, że otrzymaliśmy 
metodę naliczania odbioru odpadów od gospodarstwa, a w blokach od osoby. 
Kacprzak Andrzej – radny – jest to nieadekwatne w stosunku do 
mieszkańców bloków i gospodarstw indywidualnych. Do tej pory 14 tyś ludzi z 
bloków płaciło od osoby. Dlaczego rodzina 2 - osobowa w bloku płaci więcej 
jak rodzina 2 - osobowa w gospodarstwie  jednorodzinnym?                                                  
Wacławiak Barbara – radna – zgadza się z radnym Kacprzakiem, w blokach 
musimy płacić jeszcze za obsługę.                                                                               
Klimek Janusz – radny – różnicowanie osób mieszkających w blokach i w 
domkach jednorodzinnych jest niesprawiedliwe.  Na podwórko nikt nikomu 
śmieci nie wrzuca, a do kontenerów przy blokach wrzucają. Cenę musimy 
ustalić bo należy ogłosić przetarg i przedstawić cenę do przetargu. Należy 
egzekwować opłaty z nieruchomości niezamieszkałej.                                        
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Jurowski Jarosław – radny – z moich obserwacji wynika, że w budynkach 
wielorodzinnych nie ma segregacji śmieci. W domach jednorodzinnych 
mieszkańcy segregują śmieci. Na wsiach mieszkańcy maja mniej śmieci. 
Firkowski Bartłomiej – radny – znów rzucono nam nowy projekt uchwały, 
który nie był omawiany na posiedzeniach komisji. Chcę uczestniczyć w 
prawidłowym wywozie śmieci z gospodarstw. Na komisjach omawialiśmy 
projekt uchwały i po konsultacji z mieszkańcami przedstawiłem nowe wnioski, 
a dzisiaj otrzymujemy nowy projekt uchwały. Czy to prawda, że aby nie 
zwracać do Unii pieniędzy to PGK musi odbierać odpady od 70 tyś 
mieszkańców?                                              
Wacławiak Barbara – radna – przedstawione wyliczenia dla mnie są bez 
sensu.  
Klimek Janusz – radny – co do ilości odpadów zgadzam się, ale mieszkańcy 
bloków nie mogą ponosić konsekwencji  za to, że do kontenerów przy blokach 
wrzucają śmieci  mieszkańcy  nieruchomości jednorodzinnych. Jakie będą 
opłaty to obecnie nikt nie wie.                                                                                    
Rożenek Andrzej – radny – czy to prawda co mówi radny Firkowski, że PGK 
będzie musiała zwrócić pieniądze?                                                                  
Szczepaniak Alicja – radna – nieprawda, że w blokach mieszkańcy więcej 
produkują śmieci. Do kontenerów przy blokach są przywożone śmieci z domów 
jednorodzinnych i ze sklepów.                                                                            
Wieruszewski Jan – Burmistrz – z nieruchomości niezamieszkałej właściciel 
zapłaci za pojemnik tak jak jest zapisane w § 4 uchwały. Aby nasza instalacja              
na wysypisku była regionalna to musi obsługiwać teren powyżej 150 tyś 
mieszkańców. My możemy być instalacją rezerwową.                                             
Wijata Jerzy – radny – według tej uchwały to mieszkaniec weźmie pojemnik                 
i może go nie zapełniać wiele miesięcy.                                                                     
Klimek Janusz – radny – rzecz polega na tym, aby pojemnik był zapełniony                      
i opłata powinna być miesięczna lub kwartalna.                                                    
Rożenek Andrzej – radny – wnioskuje, aby podjęcie uchwały przełożyć na 
następną sesję. Z tej dyskusji wynika, jakby Komisja Komunalna nie zajmowała 
się tym tematem.                                                                                                                           
Jurowski Jarosław – radny – dzisiaj powinniśmy podjąć uchwałę bo do 
specyfikacji przetargowej musimy podać kwotę. 
Róg Ewa – Przew. Komisji Komunalnej – Komisja Komunalna dyskutowała 
nad uchwałami dotyczącymi opłat za odpady komunalne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Rożenka. 
     Rada Miejska głosami: za – 6, przeciw – 11, wstrz. – 0, odrzuciła wniosek 
radnego Rożenka, aby podjecie uchwały przełożyć na następną sesję.  
Pacan Jacek – Prez. PGK – co do zawierania umów przez mieszkańców to 
opinie prawników są rozbieżne. Przygotujemy formularze i przedstawimy 
mieszkańcom. Wypowiedzenie umowy przewidujemy 1 miesiąc. Jest różnica 
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wyprodukowanych śmieci w gospodarstwie indywidualnym i wielorodzinnym. 
Jaką opłatę Rada uchwali  to będzie szacować cenę do przetargu. Te zasady, 
które funkcjonują to się sprawdziły.                                                                 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – na nieruchomościach niezamieszkałych 
właściciel będzie płacił miesięcznie za odpady komunalne.                                                                           
Rożenek Andrzej – radny – należy się zastanowić nad ceną jaka przekaże się 
do przetargu. Ja proponuję 5 zł.                                                                                        
Pacan Jacek – Prez. PGK – cenę za odbiór odpadów oszacowaliśmy obecnie  
na podstawie statystyki. Jest ryzyko niepłacenia pewnej liczby mieszkańców. 
Przez pierwsze 2 lata to będzie szacowanie rynku. Cena musi być rzetelnie 
oszacowana do przetargu.                                                                                             
Wijata Jerzy – radny – jeżeli mieszkaniec zadeklaruje, że będzie segregował 
odpady to opłata powinna być 50% mniejsza.                                                                 
Róg Ewa – radna – odpady przy posesjach – ja mam płacić za nieswoje śmieci?  
Mi ązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – chodnik sprząta właściciel 
posesji, a zarządca drogi odbiera śmieci.                                                                                    
Pacan Andrzej – Sołtys z Bielowic – system odbioru odpadów do tej pory jest 
dobry i należy go pozostawić.                                                                          
Wieruszewski Jan – Burmistrz – jest przelicznik i są określone normy. Zależy 
nam na segregacji odpadów.                                                                             
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – w regulaminie utrzymania czystości w 
§ 10 jest zapis – właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości 
w niezbędną ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych o 
minimalnej pojemności i są podane  wielkości pojemników.                                             
Wieruszewski Jan – Burmistrz – głosujmy projekt uchwały omawiany na 
komisjach lub dzisiaj przedstawiony. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały 
przedstawiony na komisjach z 14 marca i przedstawiony dzisiaj na sesji. 
Rada Miejska głosowała: 

1. z 14 marca:    za -14, 
2. z 25 marca:    za – 2,  

Rada Miejska będzie omawiała projekt uchwały z 14 marca 2013r.                  
Firkowski Bartłomiej – radny –  przedstawił wniosek z Komisji Budżetowej.              
W sprawie zmian w § 1 w pnkt.2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zróżnicowaną  w zależności od ilości osób 
zamieszkałych w gospodarstwie domowym:  
-  1 osoba –  8 zł 
-  od 2 osób – 16 zł 
-  od 3 do 5 osób  - 32 zł 
-  powyżej 5 osób – 40 zł 
W § 1 w pkt. 3.  Ustala się niższą stawkę opłaty  za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zróżnicowaną w zależności od ilości osób zamieszkałych w 
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gospodarstwie domowym, jeżeli odpady komunalne  są zbierane i odbierane           
w sposób selektywny: 
-  1 osoba  - 5 zł 
-  od 2 osób  - 10 zł 
-  od 3 do 5 osób – 15 zł 
-  powyżej 5 osób  -  20 zł 
Klimek Janusz – radny – przedstawiona propozycja nie wynika z kalkulacji, 
mam przeciwne zdanie. Burmistrz przedstawił projekt uchwały umożliwiający 
segregowanie odpadów. Opłaty wynikają z analiz. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Firkowskiego. 
Rada Miejska głosami: za – 4, przeciw – 11, wstrz. – 2, odrzuciła wniosek 
radnego Firkowskiego. 
Szczepaniak Alicja – radna – w blokach kilka osób nie będzie segregować to i 
tak wszyscy zapłacą karę.                                                                                   
Wieruszewski Jan – Burmistrz – ten problem musi rozwiązać wspólnota.  
Klimek Janusz – radny – muszą być ustalone pewne zasady co to jest 
segregacja. Odpady mokre są niesegregowane a suche są segregowane.   
Wieruszewski Jan – Burmistrz – PGK przygotowało ulotkę jak segregować 
odpady i będzie rozpropagowana wśród mieszkańców. 
        Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 1, wstrz. – 0, podjęła 
Uchwałę   Nr XXVIII /292/13  w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 
tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.                                                                                                            
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawiał projekt 
uchwały. 
Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna -  Jeszcze proponuję, aby w §10 –nie 
właściciel nieruchomości tylko firma wyposażała w pojemniki, byłoby to 
korzystne dla ludzi. 
Janusz Klimek- radny- W regulaminie jest dużo nieścisłości, na kolejnych 
sesjach będziemy głosować ten regulamin. 
Jarosław Jurowski- radny- Regulamin powinien być przejrzysty.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 
poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, Komisja 
Komunalna negatywnie zaopiniowała. 
Rada Miejska głosami  za –16, przeciw-1,wstrz.-0 podjęła uchwałę Nr 
XXVIII/293/13  w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Opoczno. 
 Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
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Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawiał projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 
poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Rada Miejska głosami :za-17,przeciw-1,wstr-0 podjęła uchwałę Nr 
XXVIII/294/13    w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 
Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami    
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawiał projekt 
uchwały. 
Jarosław Jurowski – radny- Załóżmy, że w jednym domu jest piec osób, dwie 
z tych osób uczą się w Łodzi przez 5 dni, a dwa dni są Opocznie, w jaki sposób 
będą płacić? 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Jeśli się tam uczą , to będą 
tam uiszczać opłaty. 
Jarosław Jurowski – radny- Nie mamy wpływu na to, że ktoś skłamie w 
deklaracji. 
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Można wszcząć 
postępowanie. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Na komisji był jeden wzór deklaracji, 
w tej chwili są trzy odrębne  deklaracje, powinny być bardziej czytelne. 
Jerzy Wijata- radny-  Będą trzy odrębne deklaracje? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Dla każdego przypadku przypisana 
jest odrębna deklaracja. 
Janusz Klimek- radny- Do czego potrzebne tyle rubryk? Po co podawać datę 
urodzenia? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Przy egzekwowaniu wpłat 
identyfikacja będzie łatwiejsza. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 
poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Rada Miejska głosami: za-15, przeciw- 0, wstrz.-1 podjęła  uchwałę Nr  
XXVIII/295/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2013. 
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Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawiał projekt 
uchwały. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Przeczytał wniosek  radnego Grzegorza Wołąkiewicza, aby w w/w uchwale w 
§10.1 dopisać, że Gmina finansuje  sterylizacje i kastracje psów. 
Janusz Klimek- radny- Nie zrobiliśmy  nic w tym temacie od tamtego roku, 
psy nadal maja złe warunki. 
Barbara Wacławiak- radna- Panu Grzegorzowi chodziło o to, że                     
w regulaminie zapisano obowiązkowo sterylizację kotów, powinna tez być dla 
psów. 
Ewa Róg- radna- Pan  Naczelnik powiedział, że nam brakuje pieniędzy. 
Proponuję z funduszu sołeckiego przeznaczyć pieniądze na to. 
Barbara Wacławiak - radna-  Schronisko jest przepełnione, powinien wrócić  
podatek od psów. 
Alicja Szczepaniak- radna- Wszyscy powinni rejestrować psy. 
Andrzej Rożenek- radna- Problem bezdomnych psów i kotów jest poważny. 
Na ulicy Staszica jest mężczyzna który pomaga bezdomnym psom, miał cztery 
psy, ludzie zaczęli mu podrzucać, teraz jest około dwadzieścia. Trzeba pomóc 
rozwiązać ten problem. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Kto 
jest za wnioskiem Grzegorza Wołąkiewicza?  
Rada Miejska głosami  za –6, przeciw-6,wstrz.-3 nie zaakceptowała wniosku 
radnego Grzegorza Wołąkiewicza. 
Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna - Najlepszym sposobem byłoby 
czopowanie  psów. Dziś mamy inny problem, jeżeli dochodzi do adopcji psa, to 
ludzie maja kontrole  z Towarzystwa Opieki na Zwierzętami. 
Janusz Klimek- radny- Gdyby więcej ludzi adoptowało, to tych kontroli 
byłoby mniej. Trzymanie psów w gospodarstwach byłoby rozwiązaniem, nie 
byłoby bezdomnych psów. 
Jadwiga Figura- Co wtedy ze schroniskiem? Jaką mamy pewność, że te psy nie 
będą znów wypuszczone. 
Janusz Klimek- radny- W czasie priorytety się zmieniają. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 
poinformował, że komisje wydały pozytywne opinie, K. Komunalna  przyjęła do 
wiadomości projekt uchwały. 
Rada Miejska głosami: za-16, przeciw- 1, wstrz.-1 podjęła  uchwałę Nr  
XXVIII/296/13 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Opoczno na rok 2013. 
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Zmiany Uchwały Nr XXX/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28  
stycznia 2011 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz 



25 
 

zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w 
Opocznie.  
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Przedstawił projekt uchwały. 
Marek Sijer- radny-  Co będzie wtedy, kiedy osoba chora musi przedstawić 
zwolnienie, bo chodzi ot, ze emeryci nie biorą zwolnień. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Nie wymagamy takiego 
zwolnienia. Klika sytuacji nie jest uregulowanych. Ostatnio była taka sytuacja, 
jeden z prawników uznał, że radnemu dieta się nie należy, dwóch innych 
prawników  wydało inną opinię. 
Bartłomiej Firkowski - radny-  Kiedy radny wyjedzie na wczasy, to tez mu 
taka dieta przysługuje? 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Tak nie, można pozbawić go 
diety.  
Marek Sijer- radny- Jeśli radny nie przyszedłby przez cztery lata, to tez należy 
mu się dieta w 60%? 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Były propozycje, czy nie zejść 
do symbolicznej złotówki, można się nad tym zastanowić. 
Janusz Klimek- radny- Różne oceny mogą być. Nie ma takiej instytucji, która 
mogłaby ocenić prace radnego. Nie idźmy ta drogą. 
Jerzy Wijata- radny- Nie rozumiem zwrotu „przestałby być członkiem 
komisji’, czyli najpierw musi nim być. Jest generalna zasada obniżania diet. 
Jeśli ktoś nie uczestniczyłby, to też powinny być zasady wynagrodzenia. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- My regulujemy w tym przypadku 
sytuacje radnego funkcyjnego. Jeśli np. radny przebywa szpitalu, to w jaki 
sposób mu zapłacić? 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 
poinformował, że K. Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, K. 
Komunalna i K. Rolnictwa przyjęły do wiadomości, K. Budżetowa i K. Rodziny 
nie opiniowały projektu uchwały. 
Rada Miejska głosami: za-15, przeciw-0, wstrz.-1 podjęła  uchwałę Nr  
XXVIII/297/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/28/11 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 28  stycznia 2011 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i 
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady 
Miejskiej w Opocznie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Ad.pkt.14. 
        Zapytania i wolne wnioski 
 
Mieczysław Wojciechowski - radny- Proszę o wyrównanie terenu na boisku w 
Kruszewcu. 
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Bartłomiej Firkowski – radny –  Zbliżają się Święta Wielkanocne, chcę złożyć  
Państwu życzenia Wielkanocne, wszystkiego najlepszego Panom burmistrzom    
i pracownikom Urzędu miejskiego oraz radosnych Świąt.  
Panie Burmistrzu proszę się zastanowić nad podwyżką dla pracowników w UM 
w Opocznie, którzy od lat nie mieli tej podwyżki. 
Jan stępień – radny- Po wypowiedzi Pana Mieczysława Wojciechowskiego, 
nie wiem czy się cieszyć, że jest fundusz sołecki, to boisko powinno być 
wyrównane właśnie z tych pieniędzy, a nie  powinni kupować łyżek. Na Komisji 
Rolnictwa  Pani Rożej poprosiła o toalety na mieście. W dużych sklepach brak 
toalet jest uciążliwy, przepisanie przewidują w sklepach toalet. Ja mam  prośbę 
o rozmieszczenie kranów, aby myć ręce. 
Mieczysław Wojciechowski - radny- Co do wypowiedzi radnego Stępnia, to 
prosiłbym , aby najpierw dowiedział się z jakich pieniędzy były te zakupy, 
świetlica zarobiła na siebie, to mogli kupić co chcieli. 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Boisko było pryskane, wiosna  
oczyściliśmy. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Nieładnie, kiedy Radni wychodzą bez zwalniania się. 
Andrzej Rożenek- radny- Chodzi o mieszkańców ulicy Staszica i Leśnej. Czy 
Pan burmistrz  zaradzi sytuacji na tych ulicach? Mieszkańcy domagają się 
spotkania z Panem. 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna-  Te ulice będą naprawione w 
ramach projektu związanego z budową dróg dojazdowych do przystanku 
Opoczno – Południe. Wokół tego przystanku inne gminy tez chcą budować 
projekt. 
Andrzej Rożenek- radny- Ja mam na myśli ul Leśną , od Krasickiego do lasu. 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Tam projektu nie mamy. 
Ewa Róg- radna- Kiedy będzie poprawiona ulica Kołomurna? 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna-  Jest to perspektywa na lata 2014-
2020. 
Bartłomiej Mirkowski- radny- Co do powiadomienia o wyjściu Radnego, jest 
to zamach na wolność. Widzę w tym złośliwość, nie  mam potrzeby tłumaczenia 
się nikomu, chcę to wychodzę. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Chodzi mi o taka sprawę, choć Pan mówi , że to złośliwość, opuszcza Pan sesję, 
z różnych powodów staje się nieszczęście, z grzeczności  wystarczy powiedzieć, 
że opuszcza Pan obrady sesji, w celu ustalenia godziny. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 
podziękował obecnym za udział i zamknął XXVIII sesję Rady VI kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „ Zamykam dwudziestą ósmą sesję Rady  
Miejskiej w Opocznie”. 
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Radni otrzymali do wiadomości pisma Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 
31.01.2013r, z dnia 05.02.2013r., z dnia 21.02.3013r otrzymane z Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 
Rada Miejska w Opocznie zapoznała się ze skargą mieszkańców budynku przy 
ulicy Limanowskiego 34 w Opocznie. 
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia 22.10. 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia  18 kwietnia 2013r.  
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