
PROTOKÓŁ NR XLIII / 14 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 29 sierpnia  2014r. 

Adn. pkt. 1  
 Otwarcie obrad.                                                                                                      

Czterdziestą trzecią sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski wypowiadając formułę: 
„Otwieram czterdziestą trzecią 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. 

Na sali jest 19 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 

Adn. pkt. 2                                                                                                                        
Wybór sekretarza obrad.                                                                                 

Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował 
radnego Jarosława Jurowskiego, który wyraził na to swoją zgodę. 

Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radnego 
Jarosława Jurowskiego na sekretarza obrad XLIII sesji Rady Miejskiej                
w Opocznie. 

Adn. pkt. 3                                                                                                             
Przedłożenie porządku obrad.                                                                       

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został 
doręczony wraz z zaproszeniem na sesje. Proponowany porządek obrad 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 
obrad sesji.  
Kądziela Rafał – radny – zgłaszałem już wniosek, aby sesje Rady Miejskiej 
odbywały się w Opocznie i dalej to podtrzymuję. Opoczno jest stolicą regionu             
i sesje powinny się odbywać w Domu Kultury w  Opocznie, gdzie w obradach 
mogliby uczestniczyć również mieszkańcy miasta. Wszystkie decyzje powinny 
być podejmowane w mieście. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – wnosi o wprowadzenie do porządku obrad 
projekty uchwał w sprawach: 
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- wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki, 
- utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym                 
   w Opocznie. 
Wnosi o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie:  
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Opocznie,   a wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały           
w sprawie:   zmiany Uchwały Nr XVI/149/08 Rady Miejskiej w Opocznie                    
z dnia 28 marca   2008r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób   z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie. 
Wnosi o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie:  
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Opoczno, a wprowadzenia projektu 
uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Opoczno. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – poinformował, że w pierwszej 
kolejności należy dokonać zmian w Statucie Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, a dopiero później 
uchwalić Regulamin Organizacyjny  Środowiskowego Domu Samopomocy      
w Opocznie.  
Statut gminy wymaga również  uzupełnienia i dopiero można uchwalić tekst 
jednolity. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – wnioskuje, aby wprowadzić do 
porządku obrad stanowisko Rady Miejskiej w sprawie rządowych form 
ekonomiczno – prawnych stosowanych w dziedzinie walki z bezrobociem. 
Rożenek Andrzej – radny – wnioskuje, aby z porządku obrad wycofać projekt 
uchwały w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi            
z tytułu urodzenia dziecka. 
Kądziela Rafał – radny – zgłaszałem wniosek, aby sesje Rady Miejskiej 
odbywały się w Opocznie i wnioskuje, aby na ten temat dyskutować w pkt. 12. 
Rożenek Andrzej – radny – mieszkańcy twierdzą, że sesje odbywają się               
w Kraśnicy, aby mieszkańcy Opoczna nie mogli w nich uczestniczyć.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poddał pod głosowanie  
wnioski zgłoszone do porządku obrad.  
 
Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw- 4, wstrz. – 0, wprowadziła                     
do porządku obrad projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na 
podwyższenie kwoty hipoteki, 
 
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw- 0, wstrz. – 0, wprowadziła                     
do porządku obrad projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnego 
obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym  w Opocznie. 
 
Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw- 0, wstrz. – 0, wycofała                                   
z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad udzielania 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 
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Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw- 0, wstrz. – 0, wycofała                                   
z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie. 
    
Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw- 0, wstrz. – 0, wprowadziła                   
do porządku obrad projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały                       
Nr XVI/149/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca   2008r.                   
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób                
z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie. 
 
Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw- 0, wstrz. – 0, wycofała                                   
z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego 
Statutu Gminy Opoczno, 
 
Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw- 0, wstrz. – 1, wprowadziła                   
do porządku obrad projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy 
Opoczno. 
 
Rożenek Andrzej – radny – zgłosił wniosek o przerwę. 
 
Rada Miejska głosami za – 4, przeciw – 6, wstrz. – 3, wniosek odrzuciła             
o przerwę w obradach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskuje, aby do porządku obrad wprowadzić 
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M.M. z dnia 31 lipca 
2014r. 
 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – 26 sierpnia 2014r. Komenda Policji 
przekazała skargę Pani Madej do Rady Miejskiej. W projekcie uchwały są 
zapisane tylko inicjały, gdyż nie można podawać imienia i nazwiska, chodzi                
o dane osobowe.  
Wijata Jerzy – radny – wcześniej Rada już rozpatrywała skargi, gdzie było 
podane nazwisko i imię. Dzisiaj w projektach uchwał mamy tylko inicjały. 
Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz –  jest interpretacja GIODO, że nie 
należy podawać imienia i nazwiska osoby, gdyż chodzi o ochronę prywatności 
osoby, której dane dotyczą. Do tej pory służby wojewody  nie zwracały uwagi 
gdy podawaliśmy nazwiska, uchwały są również publikowane. 
Interpretacja GIODO stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – jeżeli podamy tylko inicjały to nasuwa się 
pytanie, czy osoba nie jest podejrzana.   
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Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw- 0, wstrz. – 0, wprowadziła                   
do porządku obrad projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani 
M.M. z dnia 31 lipca 2014r. 
 
Wojciechowski Mieczysław – radny – wnioskuje o wprowadzenie do porządku 
obrad Stanowiska w sprawie bezrobocia. 
Wijata Jerzy – radny – radni nie otrzymali informacji na temat bezrobocia               
i nie było dyskusji na ten temat na posiedzeniach komisji.  
Klimek Janusz – radny – powinniśmy przejść do realizacji porządku obrad. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – czyta proponowany tekst  Stanowiska 
Rady na temat bezrobocia. 
Proponowany tekst Stanowiska  to załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Mieczysława Wojciechowskiego o wprowadzenie  do porządku obrad 
Stanowiska w sprawie bezrobocia. 
 
Rada Miejska głosami: za – 5, przeciw- 8, wstrz. – 1, odrzuciła wniosek 
radnego Mieczysława Wojciechowskiego o wprowadzenie  do porządku 
obrad Stanowiska w sprawie bezrobocia. 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu z obrad XLII sesji VI kadencji. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2014r.                                 

z uwzględnieniem realizacji    zadań inwestycyjnych.  
7. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 

2014/15.  
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w I półroczu 2014r.  

9. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2014r.  
10. Funkcjonowanie świetlic wiejskich.  
11. Zajęcie stanowiska wobec działań zmierzających do wprowadzenia ideologii 

gender do systemu edukacyjnego i wychowawczego. 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia środków z Funduszu  Spójności na realizację przedsięwzięcia pt. 
„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno”. 

b) ustalenia diet dla sołtysów Gminy Opoczno. 
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c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 
– 2029. 

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014.  
e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 
f) zmiany Uchwały Nr XVI/149/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 

marca 2008 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie.  

g) zmiany Statutu Gminy Opoczno. 
h) rozpatrzenia skargi Pani K.Z. z dnia 2 lipca 2014r. 
i) rozpatrzenia skargi Pana A. G. z dnia 14 lipca 2014r. 
j) rozpatrzenia skargi Zarządu Wspólnoty i mieszkańców bloku przy                   

ul. Cypriana Kamila Norwida 4 w Opocznie. 
k) wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki. 
l) utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 26 w Szpitalu Powiatowym 

w Opocznie. 
m) rozpatrzenia skargi Pani M. M. z dnia 31 lipca 2014r. 

13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad. 
 
 Ad. pkt. 4           Przyjęcie protokołu z obrad Nr XLII sesji VI kadencji. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokół był wyłożony                     
w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym statutem gminy, również 
dzisiaj jest dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem sesji.  

Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest 
za przyjęciem protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Opocznie w wersji 
przedłożonej. 

Rada głosami:  za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                      
z obrad XLII sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Opocznie. 

 
Ad. pkt. 5         Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.   

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie                    
z działalności międzysesyjnej.                                                                                                    
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Kądziela Rafał – radny – w sprawozdaniu mamy podane  numery działek do 
sprzedaży, a nie wiemy gdzie się znajdują. Gmina nie powinna sprzedawać 
strategicznych działek, np. obok Zalewu gdzie obecnie znajduje się myjnia 
samochodowa, czy działki na której znajduje się Lewiatan, a miał być teren 
rekreacyjny obok Zalewu. 
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Róg Ewa – radna – na posiedzeniu Komisji Komunalnej była dyskusja na temat 
cmentarza. Radni wnioskowali, aby cmentarz poszerzyć w kierunku wschodnim. 
Figura Jadwiga – radna – na posiedzeniu Komisji Budżetowej również była 
dyskusja na temat cmentarza. Radni wnosili, aby nie umarzać podatków. 
Komisja Budżetowa przyjęła wniosek o modernizację ul. Leśnej oraz innych ulic 
w Opocznie pominiętych w planie inwestycyjnym. 
Rożenek Andrzej – radny – pyta czy jest pozwolenie na budowę przystanku na 
CMK w Opocznie. 
Róg Ewa – radna – prosi, jeśli są podawane działki do sprzedaży, aby było 
zapisane gdzie te działki znajdują się, na jakiej ulicy. 
Wojciechowski Zdzisław – Przew. Rady Miejskiej – w sprawozdaniu Burmistrza 
ten temat nie jest ujęty i można go omówić w zapytaniach i wolnych wnioskach.  
Rożenek Andrzej – radny – jestem zdziwiony, że temat przystanku na CMK nie 
jest zawarty w sprawozdaniu Burmistrza. Temat ten był szeroko dyskutowany w 
mediach. Uważam, że obecnie jest czas aby na temat przystanku CMK 
dyskutować. Są angażowane na ten cel duże środki finansowe i jest pytanie czy 
jest pozwolenie na budowę przystanku. 
Wijata Jerzy – radny – w sprawozdaniu jest zapis, że do remontu Zalewu                 
w Opocznie  została wybrana firma HYDROMEL z Końskich, ale firma wycofała 
się z wykonania zadania. Czy było zabezpieczenie finansowe ze strony gminy? 
Jakie będą skutki finansowe. 
Rożenek Andrzej – radny – Pan Przewodniczący uniemożliwia pracę radnym 
odbierając im głos na sesji i to nie pierwszy raz. Uważam, że powinien się Pan 
poddać do dymisji, takie jest moje zdanie. 
Klimek Janusz – radny – pyta czy są prace nad wnioskami dot.                                  
tzw. Schetynówek, gdyż wnioski należy składać do 15 września. 
Rożenek Andrzej – radny – pytanie radnego Klimka też nie było                                  
w sprawozdaniu Burmistrza. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – działka na której jest myjnia samochodowa nie 
należała do gminy. Gmina sprzedając działki podaje do publicznej wiadomości. 
Mamy projekt zagospodarowania terenu wokół Zalewu.  Będzie konieczność 
rozwiązania systemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Wałowej i Błonia, 
gdyż jest tam Lewiatan, Gumax i jest problem z przejazdem ul. 17 – go Stycznia. 
Jeśli będą wnioski, aby nie umarzać podatków  to je uwzględnimy. Na budowę 
przystanku na CMK jest rozstrzygnięty przetarg, wszelkie pozwolenia 
otrzymaliśmy i prace trwają. Gmina może wydać pieniądze na inwestycję gdy 
jest rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa. Przed nami teraz budowa pętli 
autobusowej, parkingów. 
Firma HYDROMEL, która miała modernizować Zalew wycofała się z prac , będzie 
następna firma z Niekłania. Co do Schetynówek to będziemy składać wnioski na 
realizację. 
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Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – firma HYDROMEL nie poniesie 
konsekwencji finansowych bo nie było wpłacone wadium. 
Róg Ewa – radna – wadium powinno być bo firma wycofuje się i blokuje nam 
inwestycję. 
Kądziela Rafał – radny – okazuje się, że procedury są bardzo ważne. Dziękuje 
Burmistrzowi, że prace przy Zalewie trwają, a lobbing aby zasypać Zalew nie ma 
prawa bytu. 
Rożenek Andrzej – radny – czy to prawda, że toczy się w Sądzie postępowanie 
przeciw gminie. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – nie wiem nic na temat postępowania w Sądzie 
przeciwko gminie.  
Klimek Janusz – radny – PGK przystępując do zamiatania miasta musi wpłacać 
wadium i firma HYDROMEL również powinna wpłacić wadium. Jest to 
zabezpieczenie, aby firmy nie dogadywały się. Proszę o sprawdzenie tego 
przetargu, czy wszystko zostało  zrobione zgodnie z procedurą. 
Rożenek Andrzej – radny – postępowanie w Sądzie dotyczy  lokatora, który 
mieszka w budynku Szkoły Muzycznej. Burmistrz w mediach wypowiadał się, że 
nikt nie pomógł, aby mógł powstać przystanek Opoczno Południe, a już w roku 
2005 był projekt przystanku i gmina wydała 40 tyś zł. Sama gmina nie 
występowała o budowę przystanku. Zmieniła się sytuacja polityczna i 
musieliśmy czekać do tej pory. Grunty OZMO – w mediach jest przekłamanie, że 
mieszkańcy występują o odszkodowanie. Nikt nie złożył wniosku o 
odszkodowanie. Mieszkańcy występują o zwrot gruntów. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – przy budowie CMK było bardzo dużo osób, 
które nam pomogły. Gdy powstawał przystanek we Włoszczowie prosiliśmy 
Marszalka Jurka o pomoc, a wtedy rządził PIS i nie było odpowiedzi. 
Rożenek Andrzej – radny – dzięki Marszałkowi Jurkowi było 40 tys zł na projekt 
przystanku, tylko zmieniła się polityka i  do tej pory czekamy na przystanek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że  na sesji jest Pani Ewa Hajzer 
przedstawiciel firmy VENT ENERGY. 
 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – firma, która wystąpiła o budowę wiatraka 
poprosiła o możliwość zaprezentowanie stanowiska. Rada podjęła uchwałę o 
przystąpieniu do planu przestrzennego zagospodarowania, w którym jest zapis 
o zaprzestaniu budowy wiatraków. 
Hajzer Ewa – Koordynator Projektów VENT ENERGY – lokalizacja elektrowni 
wiatrowej jest 900 m od Bukowca. W roku 2012 zostało uruchomione 
postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej i uzyskując ją nie mieliśmy 
sprzeciwu mieszkańców. Wymagane były obwieszczenia, za które odpowiada 
Urząd. Za pewną procedurę odpowiada Gmina. Nie wiem, dlaczego mieszkańcy 
mówią, że nie wiedzieli o budowie wiatraka.                                     

7 
 



Kontaktowałam się z Wydziałem Środowiska i uzyskałam odpowiedź,                         
że mieszkańcy zostali poinformowani zgodnie z ustawą. Było przeprowadzone 
badanie ekologów.   W Bukowcu było spotkanie ale nie zostaliśmy zaproszeni. 
Temat budowy wiatraka trwa już dwa lata i dlaczego dopiero teraz niechęć do 
tej inwestycji. Inwestycja spełnia wszystkie wymogi. Firma w ciągu 2 lat 
uzyskała wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli chodzi o aspekt oddziaływania 
na środowisko to wszystko było przedmiotem postępowania. Złożyliśmy 
zażalenie do SKO  i sprawa jest w toku. Chciałabym wiedzieć jakie jest 
stanowisko Rady Miejskiej w tym temacie. 
Klimek Janusz – radny – budowa wiatraka  w tym rejonie jest zła, gdyż                     
w tamtym kierunku jest  rozbudowa miasta. Mieszkańcy Bukowca i Rada 
Miejska nie byli poinformowani o budowie wiatraka. Ta lokalizacja jest nie do 
przyjęcia. Jest nasza przychylność do budowy elektrowni wiatrowych, ale nie            
w tym miejscu. Inwestycja może być realizowana w innym miejscu, gdzie 
mieszkańcy wyrażą zgodę i nie będzie koligować z rozwojem gminy. Prosi aby 
zmienić lokalizację tego wiatraka. 
Rożenek Andrzej – radny – temat Szkoły Muzycznej – jest postępowanie                    
o odłączenie zimnej wody od mieszkańca. Co do wiatraków to gdzie był Urząd, 
jeśli radni nie byli poinformowani i mieszkańcy też nie wiedzieli nic o budowie 
wiatraka. Firma zrobiła swoje zgodnie z zasadami. 
Hajzer Ewa – Koordynator Projektów VENT ENERGY – ja nie wiem dlaczego 
radni nie byli poinformowani bo my dopilnowaliśmy wszystkich wymogów 
zgodnie z ustawą. Dwa lata już trwa inwestycja i teraz trudno zmienić 
lokalizację. Ponieśliśmy już pewne koszty. Zapoznałam się ze studium i wiatraki 
nie kolidują z dalszą rozbudową. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – procedura jaka jest przewidziana prawem 
została wykonana. Mam pretensje do pracowników, gdy w lutym pytałem czy 
toczy się jakieś postępowanie to naczelnik odpowiedzialny nie zabrał głosu i nie 
poinformował mnie. Ja też nie miałem tej wiedzy, dowiedziałem się od 
mieszkańców. Pracownicy Urzędu mają obowiązek przygotować prawidłowo 
decyzje. Temat wiatraków jest drażliwy i jak była debata na sesji to zgodnie               
z prawem powiedziałem, że nic nie wiem. Ogłoszenia nie wszyscy czytają, ale            
w wielu przypadkach należy powiadamiać mieszkańców indywidualnie. 
Klimek Janusz – radny – zrobimy wszystko, aby wiatraków na tym terenie nie 
było. Mieliśmy informację, że badania ornitologiczne trwają jeden rok, a przy 
zgłaszaniu wniosku już mieliście wszystkie badania. Śmiem wątpić w szczerość 
tych badań. Burmistrz i Rada Miejska nic nie wiedzieli jak ta procedura była 
realizowana. Proponuje, aby firma poszukała innej lokalizacji. 
Rożenek Andrzej – radny – dla mnie to nie jest wytłumaczenie, że Burmistrz nie 
wiedział o tej sytuacji. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – ja mówiłem tylko, że procedury zostały 
dopełnione, tylko  ja nie zostałem poinformowany. 
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Mieszkaniec Opoczna – mam w tamtym rejonie grunty rolne, często tam 
jestem i nigdy nie widziałem  aby były prowadzone badania ornitologiczne.  
Hajzer Ewa – Koordynator Projektów VENT ENERGY – badania trwają 1 rok od 
zgłoszenia. Mamy decyzję środowiskową do której dołączony jest raport 
przyrodniczy, który wykonują profesjonaliści. Raport jest w gminie i można się        
z nim zapoznać. 
Klimek Janusz – radny – firma przyjechała już z gotowym raportem 
ekologicznym co uważam za błąd. My zgłaszamy oficjalnie, ze ten raport i 
badania zostały zrobione nierzetelnie, niedbale. Jako Rada zgłaszamy uwagi i 
jest pytanie, czy powiadomiona jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska? 
Jeśli firma podchodzi biznesowo do tematu to dba o swój wizerunek. Lepiej 
zmienić lokalizację, my chętnie pomożemy w jej znalezieniu i mieć przychylność 
Rady. 
Jurowski Jarosław – radny – czy ornitolodzy przeprowadzili badania czy nie?  
Rożenek Andrzej – radny – dokumentację ornitologiczną robią fachowcy                  
i decyzja już zapadła i jeśli będzie cofnięta z winy Urzędu to jak firma będzie 
dochodzić o odszkodowanie?  
Klimek Janusz – radny – Rada nie blokuje inwestycji tylko wszystko odbyło się 
w tajemnicy. My wykorzystamy wszystkie prawne działania, aby nie było 
budowy wiatraka. Apelujemy do firmy, aby zmienić lokalizację inwestycji. 
Rożenek Andrzej – radny – w Urzędzie było wiadomo, że taka decyzja była 
podejmowana, chodzi mi tylko o budżet gminy. 
Skorupa Józef – sołtys Różanny – czy są planowane inne tereny pod budowę 
wiatraków, aby mieszkańcy wcześniej wiedzieli jeszcze przed wydaniem decyzji 
środowiskowej. 
Michałowski Stanisław – sołtys Mroczkowa Dużego – mam umowę z firma na 
budowę wiatraka i chcę wiedzieć czy będzie można budować, czy Rada nie 
zablokuje budowy? 
Wojewódzki Jan – sołtys Bukowca Op. – w Bukowcu była firma Pana Oleksika, 
było spotkanie z mieszkańcami i nie zgodzili się na budowę wiatraka. Firma 
VENT ENERGY nie poinformowała mieszkańców o budowie wiatraka. 
Skorupa Józef – sołtys Różanny – wszystkie miejscowości powinny być 
poinformowane na temat budowy wiatraków. 
Rożenek Andrzej – radny – nie należy brać pod uwagę tylko, że będą wpływały 
pieniądze za wiatraki ale również dobro mieszkańców. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – była już firma, która chciała budować wiatraki, 
ale chcieli mieć plany miejscowe, studium i dopiero podjęliby się realizacji 
inwestycji. Podchodzili do tematu sumiennie. Uchwalenie planów miejscowych 
jest procedurą długą i wszyscy są zawiadamiani. Pan Rożenek grzeszy jeśli 
mówi, że gmina w tym uczestniczy aby mieć wpływy z podatku. 
Wołkiewicz Wiesław – radny – czy mieszkańcy Mroczkowa wiedzą, że na ich 
terenie będą budowane wiatraki?   
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Klimek Janusz – radny – gdyby mieszkańcy wiedzieli o budowie wiatraka to nie 
wyraziliby zgody i decyzja środowiskowa nie byłaby wydana. Mamy wątpliwości 
co do lokalizacji tej inwestycji. Jeszcze raz należy wykonać ocenę na 
oddziaływanie środowiska jeśli firma będzie się upierać przy budowie wiatraka. 
Pan Ciesielski – mieszkaniec Opoczna – warunki na budowę domu można 
uzyskać dopiero po 1 roku, a tu w tak krótkim czasie firma uzyskała wszystkie 
pozwolenia. 
Michałowski Stanisław – sołtys Mroczkowa Dużego – zaprasza na swoją 
działkę, aby zobaczyć jaka jest lokalizacja wiatraka. 
Hajzer Ewa – Koordynator Projektów VENT ENERGY – firma nie ma sobie nic 
do zarzucenia. Złożyliśmy dokumentację i nie można jej podważać. Procedura 
została zrobiona rzetelnie. Wszystko zostało wykonane zgodnie z prawem.              
Nie ma błędów w postępowaniu i nie myślimy o odszkodowaniu. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – czy sołtys z Mroczkowa informował 
mieszkańców o decyzji środowiskowej? 
Wołkiewicz Wiesław – radny – umowa z danym właścicielem gruntu wygasa po 
pewnym czasie i co pozostaje rolnikowi? 
Hajzer Ewa – Koordynator Projektów VENT ENERGY – wniosek o wydanie 
decyzji środowiskowej złożyliśmy w gminie 1 czerwca 2012r. Raport 
środowiskowy złożyliśmy w listopadzie 2013r. 
Po wygaśnięciu umowy jesteśmy zobowiązani do uprzątnięcia terenu po 
wiatrakach i do rekultywacji. 
 Jeżeli jest potrzeba to możemy zorganizować spotkanie z mieszkańcami 
Bukowca. 
Wojewódzki Jan – sołtys Bukowca – było spotkanie mieszkańców                                
z Burmistrzem i mieszkańcy nie wyrazili zgody na budowę wiatraków. 
       
Ad. Nr 6  

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2014 r. z 
uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych. 

Barbara Bąk - Skarbnik-przedstawiła sprawozdanie na temat wykonania 
budżetu w I półroczu 2014 r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10  do protokołu 
Dochody  zostały osiągnięte na poziomie 54,7%, czyli 51 milionów złotych,                    
a wydatki  na poziomie 44,75%, czyli 44 miliony złotych. Jeśli chodzi o wydatki 
inwestycyjne to wydatki zawarte są w załączniku. 
Jadwiga Figura-radna- Na mojej komisji nie było dyrektorów szkół. Proszę                 
o wyjaśnienie Pani dyrektor ZSS Nr 2 dlaczego nie jest wykorzystany urlop? 
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Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Pierwsze pytanie o wykonanie planów 
dochodów ze sprzedaży gruntów. Czy nie ma zagrożenia nie wykonania 
budżetu. 
Stanisława Bednarczyk-naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
Przetargi są ogłaszane systematycznie zgodnie z ustawą. Na rynku 
nieruchomości jest bessa i nie sprzedają nam się nieruchomości. W środę był 
przetarg i nie wpłynęła żadna oferta. 
Edyta Czarnecka- dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie- 
Dwie panie nauczycielki przebywały na urlopie macierzyńskim i nie miały 
wykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Na ich miejsce przyszły dwie panie 
na okres zastępstwa. 

Rada Miejska  przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu             
w I półroczu 2014 r. z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych. 

Ad. Nr 7 

Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 
2014/2015 

Janusz Macierzyński-Zastępca Burmistrza- przedstawił informację na temat 
przygotowań placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2014/2015. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 Biorąc pod uwagę wniosek Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie 
został stworzony oddział integracyjny w klasie czwartej. W tej klasie jest 
nauczyciel wspomagający posiadający opinię Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Opocznie. W przedszkolu nr 4 w Opocznie został stworzony 
dodatkowy oddział 5-latków. Szkoła Podstawowa w Kraśnicy uzyskała pięć 
godzin świetlicowych. Prowadzone są prace dotyczące walki z wykluczeniem 
społecznym. Zgodnie z decyzja rządową podręczniki do klasy pierwszej są 
bezpłatne. Burmistrz się na to nie zgodził. Jedna placówka wybrała inny 
podręcznik  niż Ministerstwo Edukacji Narodowej. To wydawnictwo podjęło 
decyzję o przekazaniu podręcznika bezpłatnie. Dotyczy to uczniów pierwszej               
i czwartej klasy szkoły podstawowej oraz uczniów klas trzecich szkół średnich.  
Rafał Kądziela-radny- Miałem nadzieję ,że ktoś pojawi się z Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 1 w Opocznie. Jest to objaw arogancji. Nie mogę zadać 
pytań. Panie Burmistrzu chciałbym uzyskać dokumenty z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych co do nieodprowadzenia składek. Miałbym szereg pytań, ale nie 
ma nikogo. 
Janusz Macierzyński-Zastępca Burmistrza- Na sesji w czerwcu Pan dyrektor 
przekazał informację o zadłużeniu szkoły. 
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Jadwiga Figura-radna- Ja powrócę do kwestii podręczników, słuchałam                   
w telewizji pewnej audycji i zaniepokoiły mnie pewne słowa. 
Andrzej Rożenek-radny- O ile pamiętam była określona kwota zadłużenia. Dwa 
miesiące minęły od sesji, warto by było zobaczyć czy powinniśmy to wiedzieć 
czy nie. 
Jerzy Wijata-radny- Mój głos będzie  merytoryczny na temat przygotowania 
szkół. Na komisji próbowałem dopytać na temat przygotowania szkół. Na 
komisji próbowałem dopytać o Przedszkole nr 5 o instalację ewakuacyjną. 
Posiadam decyzję nakazującą dyrektorce wydzielenie na klatce oświetlenia, 
otrzymałem protokół odbioru.  Jest to protokół Państwowej Straży Pożarnej             
w Opocznie, którą otrzymałem od Pana Janusza Plaskoty. 
Janusz Macierzyński-Zastępca Burmistrza -Decyzja ta jest z Państwowej Straży 
Pożarnej w Opocznie dla dyrektorki Przedszkola nr 5 w Opocznie. Zwróciłem się 
z pismem 15 kwietnia 2014 r. o zwiększenie kwoty w budżecie o kwotę 3921 zł. 
Zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej zostało wykonanie, wydatki nie 
zostały uwzględnione w budżecie. Dyrektorka przedszkola poinformowała               
o wykonaniu drogi oświetlenia ewakuacyjnego. 
Jerzy Wijata-radny- To co dyrektor pisze mnie nie obchodzi, w decyzji jest coś 
innego napisane.  W jaki sposób zostało przekazane do eksploatacji. 
Janusz Macierzyński-Wiceburmistrz- Pani dyrektor wykonała zalecenia. Czy 
Państwowa Straż Pożarna wykonała rekontrolę tego nie wiem. 
Grzegorz Wołąkiewicz - radny- Mówimy o odpowiedzialności dyrektorów. Do 
tych rzeczy jak projekty techniczne Urząd zatrudnił osoby. Czy  w budynku 
użyteczności publicznej może nie działać wentylacja? 
Andrzej Rożenek-radny- Skąd Pan Wijata ma dokumenty z tej kontroli. 
Dlaczego nie możemy otrzymać dokumentów na temat zadłużenia Zespołu 
Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie. 
Andrzej Kacprzak-Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej- To są decyzje 
administracyjne. Czy jest potrzeba nadzoru technicznego? 
Janusz Macierzyński-Zastępca Burmistrza-Placówki przekazane są w trwały 
zarząd dyrektorom szkół. Proszę zrozumieć temat zarządzania w szerszy 
sposób. Jeżeli dyrektor nie sięgnie po opinię to bierze na siebie 
odpowiedzialność. 
Ewa Róg-radna- Proszę nie oskarżać, są odpowiedzialne wydziały, proszę 
oceniać też radnych na komisjach. 
Andrzej Rożenek-radny- Dyrektorzy się nie zastanawiają, my nie mamy 
wykonywać zadań za dyrektorów. 
Janusz Klimek-radny- Cała wypowiedź radnego Wijaty zmierza do tego czy ta 
placówka jest przygotowana na nowy rok szkolny. Czy jest zapewnione 
bezpieczeństwo ewakuacyjne? 
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Jan Wieruszewski-Burmistrz- Zadane było pytanie o oświetlenie  drogi 
ewakuacyjnej . Czy są tu osoby kompetentne, które mogą odpowiedzieć na 
pytanie. W Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych zatrudniony jest 
inspektor budowlany, osoba która odbiera daną rzecz. 
Anna Jaźwiec-kierownik GZOPO- Pani która jest zatrudniona jest tylko od 
spraw budowlanych oraz Pani dyrektor która odpowiada za tę inwestycję. 
Jadwiga Figura-radna- Na komisji budżetowej Pan Wijata poruszył ten  temat. 
Józef Dąbrowski-radny- Dlaczego szkoła w Bielowicach wybrała inny 
podręcznik?  
Urszula Wiktorowicz-dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach- Szkoła 
wybrała inny podręcznik bo wiedzieliśmy o zmianach w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej. Otrzymałam propozycję podręcznika od nauczycieli i uzyskałam 
taką zgodę. Nie ma żadnych niebezpieczeństw dotyczących kosztów. 
Andrzej Rożenek-radny- W ilu placówkach oświatowych jest oświetlenie drogi 
awaryjnej. Poproszę o informację skąd Pan Wijata ma te materiały. 
Jerzy Wijata-radny- Ja podkreśliłem dlaczego stawiam takie pytania. Każdy ma 
prawo zwrócić się o dokumenty. Mówię to w oparciu o opinię. Na komisji 
budżetowej prosiłem o te dokumenty. 
Janina Pęczek-radna- Czy Pan Wijata rozmawiał z Panią dyrektor? 
Janusz Macierzyński-Zastępca Burmistrza- Ja zadeklaruję ,że zwrócę się do 
komendanta Państwowej Straży Pożarnej.  
Halina Ceglarska-dyrektor Przedszkola nr 5-Oświetlenie zostało wykonane 
prawidłowo. Nie było rekontroli nie było jeszcze strażaków z kontrolą. 
Andrzej Rożenek-radny- Czy placówka oświatowa musi mieć  oświetlenie drogi 
awaryjnej? 
Andrzej Kacprzak-Zastępca Przewodniczącego RM - Jakie są procedury 
odbioru? 
Janusz Plaskota - Kierownik Wydz. O i FE- Każda placówka oświatowa, każdy 
dyrektor dokonuje przeglądu w myśl rozporządzenia. Jeśli kontrola stwierdzi,    
że trzeba wykonać oświetlenie awaryjne decyzja taka jest wydawana. 
Andrzej Rożenek-radny- Czy do danych placówek wydawana jest jedna zasada, 
czy szkoły są przygotowane do nowego roku szkolnego? 
Anna Jaźwiec-kierownik GZOPO- Przeglądy budynków są corocznie 
przeprowadzane. Są terminy prac nadzoru budowlanego, są wydawane 
protokoły, mieliśmy wiele kontroli. 
Rada Miejska  głosami: za-12, przeciw-1,wstrzymujących się -2-pozytywnie 
zaopiniowała przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku 
szkolnego 2014/2015 
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Ad. Nr 8 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w I półroczu  2014 r. 

Edyta Krzysztofik-kierownik Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony Ludności- 

Przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu  2014 r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.   

Omówiła zadania do realizacji takie jak: zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielenie 
pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 
prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności stowarzyszeń, instytucji, 
organizacji i osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywania problemów 
alkoholowych, zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w I półroczu  2014 r.-Rada Miejska  przyjęła do wiadomości. 

Ad. Nr. 9 

Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 

Monika Matusiewicz- dyr. MDK- Przedstawiła informację z funkcjonowania 
Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.  
Informacja stanowi załącznik nr  13  do protokołu. 

Informację na temat  funkcjonowania świetlic wiejskich- Rada Miejska 
przyjęła do wiadomości.  
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Ad. Nr 10 

Zajęcie stanowiska wobec działań zmierzających do wprowadzenia ideologii 
gender do systemu edukacyjnego i wychowawczego. 

Wiesław Wołkiewicz-Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej- Przedstawił 
stanowisko radnych- wnioskodawców. 
 Przedstawił, iż ta ideologia jest bardzo szkodliwa, niebezpieczna i niepożądana. 
Godzi ona w podstawy rodziny i wychowania młodego pokolenia. Dowolność na 
poziomie społecznym w wyborze płci, bez oparcia o naturalne uwarunkowania 
biologiczne i genetyczne, zaprzecza nauce , logice i godności człowieka. 
Jadwiga Figura-radna- Zadzwonił do mnie Pan radny Firkowski, bo nie może 
uczestniczyć w obradach sesji osobiście i prosił by Rada Miejska pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Andrzej Rożenek-radny- Poruszany był temat gender na komisjach. 
Wiesław Wołkiewicz-Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej- Część 
komisji oceniła pozytywnie projekt, część przyjęła do wiadomości. 
Andrzej Rożenek-radny- Ideologia ta jest niezgodna ze światopoglądem. Jeżeli 
część grupy społecznej gender się podoba.  
Andrzej Kacprzak-Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej- Chciałbym 
powiedzieć, że nie jestem zwolennikiem feministek ale gender mnie trochę 
przeraża. 
Rafał Kądziela-radny- Chodzi o to by nie przenosić tej ideologii, bo jest ona 
zagrożeniem dla społeczeństwa. 
Józef Dąbrowski-radny- Radni którzy będą głosować przeciwko, to ta ideologia 
mam nadzieję, że nie powróci. 
Alicja Ziółkowska-dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy- Nie spotkałam się 
z tym, żeby padało słowo opiekun w podręcznikach, jest mama i tata, nie ma 
elementów gender. 
Andrzej Rożenek-radny-  ideologia ta wprowadza pewne elementy stopniowo, 
za kilka lat może okazać się, że nie można się wycofać. 
Rada Miejska głosami: za-11, przeciw-2,wstrzymujących się-1-przyjęła 
stanowisko wobec działań zmierzających do wprowadzenia ideologii gender 
do systemu edukacyjnego i wychowawczego. 
Stanowisko Rady Miejskiej stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad.pkt.12            Podjęcie uchwał w sprawach: 

Przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację 
przedsięwzięcia pt: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Opoczno” 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie odczytał opinie komisji stałych. 
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K. Oświaty-pozytywna opinia 

K. Komunalna- pozytywna opinia 

K. Budżetowa- pozytywna opinia 

K. Rolnictwa-pozytywna opinia 

K. Rodziny-pozytywna opinia 

Barbara Bąk-Skarbnik-  przedstawiła projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia 
środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia Pt: „ Opracowanie 
planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno”.                                                
Został złożony wniosek do  Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej i zaakceptowany pozytywnie, konieczna jest teraz taka 
uchwała o przyjęciu tych środków. Dotacja to kwota 34.501 zł, cały projekt 
40.590 zł. 

Rada Miejska głosami: za-13, przeciw-0,wstrzymujących się-0, podjęła 
Uchwałę Nr XLIII/434/14  sprawie: przyjęcia środków z Funduszu Spójności na 
realizację przedsięwzięcia Pt: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Opoczno”. 
Uchwała stanowi załącznik nr  15 do protokołu. 

                  Ustalenia diet dla sołtysów Gminy Opoczno. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: Ustalenia 
diet dla sołtysów Gminy Opoczno. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie odczytał opinie komisji stałych. 

K. Oświaty- przyjęła do wiadomości 

K. Komunalna- pozytywna opinia 

K. Budżetowa- przyjęła do wiadomości 

K. Rolnictwa-pozytywnie opinia wraz z wraz z wnioskiem: 

W & 3 pozostawić zapis-dieta wypłaca się proporcjonalnie do ilości dni w 
miesiącu pełnienia funkcji sołtysa 

K. Rodziny-pozytywnie zaopiniowała z wnioskiem: 

W &3 pozostawić zapis- dieta wypłaca się proporcjonalnie do ilości dni w 
miesiącu pełnienia funkcji sołtysa 

Wiesław Wołkiewicz- Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Proszę                  
o wyłączenie mnie z głosowania bo jestem sołtysem. 
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Janusz Klimek-radny- Uważam, że wniosek Komisji Rolnictwa jest bardzo 
dobrym wnioskiem, praca sołtysa polega przede wszystkim na rozmowie                      
z ludźmi. 

Kazimierz Kożuchowski-Sekretarz- Chodzi o inne brzmienie tego paragrafu. 

Rada Miejska głosami : za-12,przeciw-0,wstrzymujących się-0-przyjęła 
wniosek  aby &3 brzmiał-dieta wypłaca się proporcjonalnie do ilości dni                 
w miesiącu pełnienia funkcji sołtysa. 

Rada Miejska głosami: za-14,przeciw-0,wstrzymujących się-0, podjęła 
Uchwałę Nr XLIII/435/14  sprawie: ustalenia diet dla sołtysów w Gminie 
Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr  16 do protokołu. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Opoczno na lata 2014-
2029 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie odczytał opinie komisji stałych. 

K. Oświaty- pozytywna opinia 

K. Komunalna- pozytywna opinia 

K. Budżetowa- pozytywna opinia  

K. Rolnictwa- pozytywna opinia 

K. Rodziny-pozytywna opinia 

 

Barbara Bąk - Skarbnik-Przedstawiła projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Opoczno w latach 2014-2029.  

Poinformowała na temat dochodów i wydatków w gminie oraz o uzyskanej 
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            
z przeznaczeniem na remont zalewu przy ul. 17 stycznia. Zmiany nastąpiły 
również w przedsięwzięciach dotycząca walki z wykluczeniem cyfrowym, 
opracowanie gospodarki niskoemisyjnej, oraz projekt „Poznaj opoczyńskie 
mobilnie”. 

Rada Miejska głosami: za-14,przeciw-0,wstrzymujących się-0- podjęła 
uchwałę nr XLIII/436/14  sprawie:  zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej gminy Opoczno na lata 2014-2029. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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                     Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie odczytał opinie komisji stałych. 

K. Oświaty- pozytywna opinia 

K. Komunalna- pozytywna opinia 

K. Budżetowa- pozytywna opinia 

K. Rolnictwa-pozytywna opinia 

K. Rodziny-pozytywna opinia  

Barbara Bąk-Skarbnik- Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie na rok 2014 r.  Proponowałabym drobną korektę w paragrafie                    
6 nie poprzez dodanie podpunktu tylko zapis  brzmieniu, gdyż pokazuje limit 
przejściowy. Finansowanie deficytu była kwota 6.100.000 zł, obawiam się, że 
6.020.000 zł. Planowane jest zaciągnięcie trzech pożyczek w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrona Środowiska na termomodernizację obiektu. Jak Państwo 
widzą wzrastają nieco mniej dochody niż wydatki. Uległ zmianie  załącznik 
dotyczący zadań zleconych. 

Rada Miejska głosami: za-13,przeciw-0,wstrzymujących się-0- podjęła 
uchwałę nr XLIII/437/14  w sprawie: zmian w budżecie  Gminy Opoczno na 
rok 2014. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe        
odprowadzania  ścieków 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie odczytał opinie komisji stałych. 

K. Oświaty- pozytywna opinia  

K. Komunalna- pozytywna opinia  

K. Budżetowa- pozytywna opinia 

K. Rolnictwa- pozytywna opinia 

K. Rodziny- pozytywna opinia 

Jacek Pacan- prezes PGK-  Przedstawił projekt uchwały dotyczący 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 
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Andrzej Rożenek-radny- Analizowałem sytuację, która jest widoczna w 
rodzinach najuboższych. Wiele było dyskusji na komisjach. Jestem 
przeciwnikiem podwyżek cen za wodę. 
Grzegorz Wołąkiewicz-radny- Mam pytanie dotyczące przepompowni w 
Stużnie. Podwyżka cen nie ma właściwej analizy.  Podwyżki cen nie są wysokie. 

Jacek Pacan- prezes PGK- Odnośnie przepompowni w Stużnie 
przeprowadziliśmy dwa przetargi, zostały one przeprowadzone z wolnej ręki. 
Podjęliśmy próby znalezienia odpowiedniego projektanta. Mówimy o kwocie 30 
tysięcy złotych za sam projekt. Wdrożone zostały procedury powstania 
przepompowni. Jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych ceny co roku są 
zaokrąglone. Nie ma sensu rozdzielać cen oddzielnie za wodę i za ścieki.  
Jan Wieruszewski-Burmistrz- Proszę o analizę z założeń z innych miast. 

Jacek Pacan- prezes PGK- podaję analizę z innych miast, która stanowi załącznik 
nr 19 do protokołu. 

Rada Miejska głosami: za-10,przeciw-4,wstrzymujących się-2- podjęła 
uchwałę nr XLIII/438/14  sprawie: zatwierdzenie taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzenia  ścieków. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

  Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu   

  Samopomocy w Opocznie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie odczytał opinie komisji stałych. 

K. Oświaty- przyjęła do wiadomości 

K. Komunalna- przyjęła do wiadomości 

K. Budżetowa- przyjęła do wiadomości 

K. Rolnictwa- przyjęła do wiadomości 

K. Rodziny- pozytywna opinia 

Edyta Krzysztofik-kierownik Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony Ludności-
Przedstawiła regulamin i  projekt uchwały dotyczący Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Opocznie. 

 Przekazała informację o zmianie brzmienia nazwy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Opocznie. Poinformowała, że nazwa została zmieniona na 
podstawie rozporządzenia. 
Jerzy Wijata-radny- Pytał o uzasadnienie likwidacji drugiego członu nazwy. 
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Edyta Krzysztofik-kierownik Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności- W pkt. 3 &3 w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
takie instytucje dzielą się na typy A i B teraz jest rozszerzenie na typ C  i dotyczy 
to osób niepełnosprawnych. 

Rada Miejska głosami: za-13,przeciw-0,wstrzymujących się-2- podjęła 
uchwałę nr XLIII/439/14  sprawie: zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

                  Zmiany Statutu Gminy Opoczno 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie odczytał opinie komisji stałych. 

K. Oświaty- przyjęła do wiadomości 

K. Komunalna- przyjęła do wiadomości 

K. Budżetowa- przyjęła do wiadomości 

K. Rolnictwa- przyjęła do wiadomości 

K. Rodziny-przyjęła do wiadomości 

Rada Miejska głosami: za-15,przeciw-0,wstrzymujących się-0- podjęła 
uchwałę nr XLIII/440/14  sprawie: zmiany Statutu Gminy Opoczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Zięby z dnia 2 lipca 2014 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie odczytał opinie komisji stałych. 

K. Oświaty- przyjęła  do wiadomości 

K. Komunalna- skarga bezzasadna /za-6/ 

K. Budżetowa- przyjęła do wiadomości 

K. Rolnictwa- przyjęła do wiadomości  

K. Rodziny-przyjęła do wiadomości 

Ewa Róg-radna- Skarga na komisji komunalnej  była uznana za bezzasadną. 

Andrzej Rożenek-radny- Czy była udzielona Pani odpowiedź na tą skargę? 

Ewa Trojnar -inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- 3 lipca wpłynęło do Urzędu Miejskiego pismo. Sprawa nie 
została zakończona. 
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Rada Miejska głosami: za-10,przeciw-0,wstrzymujących się-3- podjęła 
uchwałę nr XLIII/441/14  sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Zięby z 2 
lipca 2014 r. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

         Rozpatrzenie skargi Pana Andrzeja Gapysa z 14 lipca 2014 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie odczytał opinie komisji stałych. 

K. Oświaty- przyjęła do wiadomości  

K. Komunalna- skarga bezzasadna /za-6/ 

K. Budżetowa- przyjęła do wiadomości 

K. Rolnictwa- przyjęła do wiadomości 

K. Rodziny- przyjęła do wiadomości 

Ewa Róg-radna- Komisja Komunalna uznała, że skarga Pana Gapysa jest 
bezzasadna. 
Andrzej Rożenek-radny- Czy termin został zachowany? 
Ewa Trojnar- pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej               
i Ochrony Środowiska- Pan Gapys zapytał na jakiej podstawie Urząd Miejski 
przejął kaucję mieszkaniową. Po kilku próbach dostarczenia pisma przez 
naszych pracowników interwencyjnych, wysłaliśmy pismo za pośrednictwem 
Poczty Polskiej.  
Andrzej Rożenek-radny- Widzimy, że terminy nie zostały zachowany . Widać, że 
są rozbieżności. 
Danuta Popińska -insp. ds. prawnych- Pani Trojnar wyjaśniła  dlaczego nie 
wyrobiła się w terminie. Jest pewna praktyka w dostarczeniu korespondencji 
przez naszych pracowników. Nie udało się zastać Pana to zostało wysłane 
pocztą. 
Andrzej Rożenek-radny- Wojewoda przedstawił stanowisko, że jeżeli Urząd nie 
dotrzyma terminu uważa się, że petent zrezygnował ze sprawy. 
Jan Wieruszewski-Burmistrz- Tutaj chodzi o 1,32 zł, a list polecony kosztuje 
5,70 zł. 
Rafał Kądziela-radny- Proszę o udzielenie głosu Panu Andrzejowi Gapysowi. 
Andrzej Gapys-mieszkaniec Opoczna- Art. 10 KPA mówi, że Urząd musi 
zapewnić udział stronom, chodzi o wpłatę nie 1,32 zł tylko 2000 zł, czyli tego 
wkładu mieszkaniowego. Są organy nadrzędne do których się  odwołam. 
Danuta Popińska -insp. ds. prawnych- Czy Pan starał się o tą kaucję? Powinien 
Pan poinformować o adresie pod którym Pan przebywał. 
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Rada Miejska głosami: za-7,przeciw-7,wstrzymujących się-1- nie podjęła 
uchwały   w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Gapysa z 14 lipca 
2014 r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Rozpatrzenia  skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i 
mieszkańców  bloku przy ul. Norwida 4 w Opocznie 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie odczytał opinie komisji stałych. 

K.  Oświaty- przyjęła do wiadomości  

K. Komunalna- skarga bezzasadna  

K. Budżetowa- przyjęła do wiadomości 

K. Rolnictwa-  przyjęła do wiadomości 

K. Rodziny- przyjęła do wiadomości 

Ewa Róg-radna- Komisja Komunalna uznała skargę za bezzasadną. 
Andrzej Rożenek-radny- Czy był zachowany termin? 
Ewa Trojnar-pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- Termin został zachowany. 
Andrzej Rożenek-radny- Mam niedosyt czy jest to czytelne? 
Zdzisława Bąkiewicz-prezes ZGM- Persaldo to kwota 110 tys. zł. Na dzień 30 
czerwca. Ta kwota na koniec roku była dużo wyższa. 
Andrzej Rożenek-radny- Czemu ta wspólnota była nie zadowolona? 
Zdzisława Bąkiewicz-prezes ZGM- Sprawa jest  bardziej złożona. Myślę,  że 
zaangażowanie byłej pani prezes wprowadziło w błąd mieszkańców wspólnoty.  
Andrzej Rożenek-radny- W internecie znalazłem materiały, że ZGM zapłaci 
„frycowe” za wykorzystanie środków, które wpłynął na zadłużenie innych 
jednostek. Uważam, że jest coś nie tak w korespondencji ZGM-u. 
Andrzej Kacprzak-Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej- Wspólnota 
Mieszkaniowa ma osobowość prawną, wspólnota przegłosowała, zmieniła 
rządzących. 
Zdzisława Bąkiewicz-prezes ZGM- Moja głowa w tym by wspólnota została w 
zarządzaniu ZGM-u. Jeśli chodzi o zobowiązania to od 2006 r. Zasób zadłużenia 
jest 1.700.000 zł. 
Jan Wieruszewski-Burmistrz- Skarżący piszą, że Burmistrz nie odpowiada na 
pisma od Wojewody. Otrzymaliśmy pismo z 4 lipca 2014 r. z prośbą o spotkanie 
wspólnoty. Oświadczyłem, że jaką decyzje podejmą to ja to uszanuję. Nie 
rozumiem do końca tej skargi, jak można takich rzeczy pisać. Ci którzy wykupili 
mieszkania mają decydujący głos. 
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Danuta Popińska -insp. ds. prawnych- To nie może być skarga na bezczynność 
burmistrza. 
Andrzej Rożenek-radny- Jestem zaniepokojony czy jest to zgodne z prawem. 
Jadwiga Pęczek-radna- Kto zadał pytanie czy byli pracownicy? (Do radnego A. 
Rożenka) 
Jan Wieruszewski-Burmistrz- ZGM nie jest jednostką budżetową.  
Zdzisława Bąkiewicz-prezes ZGM- ZGM to nie jest spółka prawa handlowego, 
do każdego musi trafić zawiadomienie, nie mogę odebrać nikomu głosu, 
pomimo, że jest to mój pracownik. 
Andrzej Gapys-mieszkaniec Opoczna- Czy uzyskam pisemną informację o 
ustosunkowaniu się Rady Miejskiej, bo mam prawo na odwołanie się do organu 
wyższej instancji bo jest to termin nienaruszalny. 
Danuta Popińska -insp. ds. prawnych- Otrzymacie informację. 

Rada Miejska głosami: za-11,przeciw-0,wstrzymujących się-5- podjęła 
uchwałę nr XLIII/442/14  w sprawie: skargi    Zarządu Wspólnoty 
Mieszkaniowej i mieszkańców  bloku przy ul. Norwida 4 w Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

            Wyrażenia zgody na podwyższenie hipoteki 

K. Oświaty-pozytywna opinia 

K. Komunalna- przyjęła do wiadomości 

K. Budżetowa- przyjęła  do wiadomości 

K. Rolnictwa-nie omawiała projektu uchwały 

K. Rodziny- pozytywna opinia 

Stanisława Bednarczyk-naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
Przedstawiła projekt uchwały dotyczący podwyższenia kwoty hipoteki.  
Janusz Klimek-radny- Projekt na założenie kanalizacji i dotyczy 5 tysięcy osób. 
Kwota 14 milionów złotych finansowana jest z pożyczki. Nie jest to ostateczny 
projekt. 

Rada Miejska głosami: za-13,przeciw-0,wstrzymujących się-0- podjęła 
uchwałę nr XLIII/443/14 w  sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty 
hipoteki. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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          Utworzenie odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu                    
Powiatowym w Opocznie. 

K. Oświaty- pozytywna opinia 

K. Komunalna- pozytywna opinia 

K. Budżetowa- przyjęła do wiadomości 

K. Rolnictwa- nie omawiała projektu uchwały 

K. Rodziny- pozytywna opinia 

Kazimierz Kożuchowski-Sekretarz- Przedstawił projekt uchwały dotyczący 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 26 w Szpitalu                    
Powiatowym w Opocznie. 

Rada Miejska głosami: za-12,przeciw-0,wstrzymujących się-0- podjęła 
uchwałę nr XLIII/444/14  sprawie: utworzenie odrębnego obwodu głosowania 
nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

              Rozpatrzenia skargi Pani Moniki Madej  z dnia 31 lipca 2014 r. 

Kazimierz Kożuchowski-Sekretarz-Przedstawił skargę Pani Moniki Madej. 

Rada Miejska głosami: za-14,przeciw-0,wstrzymujących się-0- podjęła 
uchwałę nr XLIII/445/14  w sprawie: skargi Pani Moniki Madej z dnia 31 lipca 
2014 r. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Ad. nr 13 Wolne wnioski 

Janusz Macierzyński-Zastępca Burmistrza-Odbyła się duża dyskusja. Zarzut 
Pana Wijaty co do Przedszkola nr 5 w Opocznie.  Dokumentacja nie jest 
wymagana, taką opinię wyraził Pan Andrzej Snopczyński, naczelnik Wydziału 
Techniczno-Inwestycyjnego. Obiekty są zakwalifikowane w kategorii  SL2, SL3 
czyli szkoły. Obiekty SL2 wymagane w szkołach. 
Jerzy Wijata-radny- Z tego co mówiłem do instalacji nie wycofuję się, uważam, 
że mam rację. Instalacja oświetlenia drogi  ewakuacyjnej jest  potrzebna w 
każdym obiekcie. Dlaczego zmieniamy nazwę w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Opocznie. 
Jadwiga Figura-radna- Trzy szkoły działają na zasadzie stowarzyszeń. 
Chciałabym wiedzieć ile osób jest w zerówce, ile w pierwszej klasie. Czy Pan 
Burmistrz ma taką wiedzę? 
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Janusz Macierzyński-Zastępca Burmistrza- Nie mam takiej wiedzy, będę 
wiedział po rozliczeniu dotacji.  
Andrzej Rożenek-radny- Ja w stronę szkół nie postawiłem żadnych zarzutów. 
Co do oświetlenia drogi  awaryjnej Pan Wijata ma rację. 
Józef Dąbrowski-radny- Ja na Komisji Rolnictwa zgłaszałem wniosek o 
oznaczenie w Bielowicach. 
Mieczysław Wojciechowski-radny- Chciałbym poruszyć temat bezrobocia w 
gminie Opoczno, co zmienia się w tej kwestii praktycznie nic. Ile osób nie 
zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w 
Opocznie? Proszę o zmianę kursów autobusów, chodzi mi tutaj głównie o 
mieszkańców Kruszewca i Kruszewca Kolonii. Czy to prawda, że Pan dyrektor 
Zbigniew Sobolewski zrezygnował ze stanowiska? 
Andrzej Kacprzak-Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej- Chciałbym 
poruszyć temat przebudowy i przejścia na ulicy Partyzantów od strony                      
ul. Piotrkowskiej. 
Drugi mój wniosek to prośba o nie zaśmiecanie ulic miasta przez ciężarówki 
różnych firm. Trzecia rzecz to projekt łącznika od ul Partyzantów do ul. Jana 
Pawła II. 
Zdzisław Wojciechowski-Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Poruszył 
temat kontroli   Policji dotyczących fotoradarów. Drugi temat jaki poruszył to 
temat kontroli Policji w Bukowcu Opoczyńskim. Zapytał czy można postawić 
garaż o wysokości 4 metrów. (Pytanie do Naczelnika Jacentego Lasoty) 
Jarosław Jurowski-radny- Zapytał kto będzie sprzątał al. Sportową od strony 
Woli Załężnej. Poinformował, że pomnik na pl. Strażackim nie jest oświetlony. 
Jadwiga Figura-radna- Zadała pytanie do radnego Wołkiewicza, czy wie Pan ile 
jest uczniów w Woli Załężnej. Zaproponowała aby odbyło się spotkanie radnych 
miejskich i powiatowych na temat walki z bezrobociem. 
Andrzej Kacprzak-Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej- Podziękował za 
inicjatywę budowy pomnika. 
Jerzy Wijata-radny- W trosce o dzieci wystąpię o wyjaśnienie kwestii instalacji 
oświetleniowej. 
Robert Cichański-mieszkaniec Opoczna- Wniósł prośbę o wszczęcie procedury 
inicjatywy obywatelskiej. 
Andrzej Gapys-mieszkaniec Opoczna- Odniósł się do swojej skargi, co w 
przypadku niezawiadomienia stron postępowania? 
Andrzej Rożenek-radny- Zapytał kto przejmie zobowiązania po Zespole Szkół 
Samorządowych nr 1 w Opocznie? Kto będzie regulował długi ? 
Andrzej Gapys-mieszkaniec Opoczna- Odniósł się do wkładu mieszkaniowego, 
który jak twierdzi powinien  mu zostać zwrócony. 
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Kazimierz Kożuchowski-Sekretarz- Pan Gapys otrzymał odpowiedź, został 
przeprowadzone głosowanie,  głosów za i przeciw było tyle samo. Co Pan chce 
dalej z tym zrobić ? Postępowanie skarbowe jest jednoinstancyjne. 
Andrzej Gapys-mieszkaniec Opoczna- Przedłożę jeszcze dwa dokumenty. Czyta 
pisma. 
Ewa Trojnar-inspektor  Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- Zapewniłam Panu wszelaką pomoc, zostały skserowane 
za zgodą naczelnika pewne dokumenty, jestem zdziwiona tymi pomówieniami. 
Andrzej Gapys-mieszkaniec Opoczna- Ja nikogo nie pomawiam, przecież jest 
domniemanie niewinności. 
Danuta Popińska-insp. ds. obsługi prawnej- Kto ma naprawić ten bałagan? 
Andrzej Gapys-mieszkaniec Opoczna- Nie jestem w stanie teraz Pani tego 
wyjaśnić. Jestem za składaniem wniosków. Proszę o sprawdzenie czy kaucja 
została zwrócona mieszkańcom? 
Jan Wieruszewski-Burmistrz- Pani Ewa Trojnar wyjaśniła, że to PKP się 
pomyliło. Jak Pan odbiera  pomoc Pani Trojnar? 
Andrzej Gapys-mieszkaniec Opoczna- Tak słodko nie było. Nie łatwo było 
otrzymać te dokumenty. 
Andrzej Rożenek-radny- Pan Gapys twierdzi, że są pomyłki, Pani Ewa Trojnar 
może to wyjaśni Radzie Miejskiej. 
Mateusz Lachowski-Opoczno.info.pl- Zapytał o kaucje mieszkaniową Pana 
Andrzeja  Gapysa. 
Andrzej Kacprzak-Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej- Nie zamierzam 
wydawać wyroków. Nie rozstrzygniemy tej sprawy w dniu dzisiejszym. 
Andrzej Gapys-mieszkaniec Opoczna- Chodzi o sprawdzenie kim jest Pan 
Marek Gapys. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz-Panu Gapysowi bardziej zależy na 14 dniach. 
Urząd w drodze oszczędności wysyła pracowników by dostarczyli pisma, niż za 
pośrednictwem Poczty Polskiej. Panu bardziej zależy na wymiarze politycznym, 
że Urząd, Burmistrz nie chce załatwić sprawy. 
Andrzej Gapys-mieszkaniec Opoczna- Jestem zaskoczony, posiadam szereg 
odpowiedzi które podpisywał Pan Burmistrz i urzędnicy. 
Andrzej Rożenek-radny- Przejęzyczyłem się co do Pana Sobolewskiego. 
Rezygnacja ze stanowiska , nie zmienia  faktu, że sprawę trzeba wyjaśnić. 
Jan Wieruszewski-Burmistrz- Jak dobrze pamiętam kiedy odpowiedziałem 
Panu rzeczowo wszystkie kwestie, było to 2 lata temu powiedział Pan, że 
rozpęta Pan nagonkę medialną. Czy Pan to pamięta? 
Andrzej Gapys-mieszkaniec Opoczna- Nie. 
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Adn. pkt. 14.            Zamknięcie obrad. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 
podziękował obecnym za udział i zamknął XLIII  sesję Rady VI kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam czterdziestą trzecią  sesję Rady 
Miejskiej    w Opocznie”.  

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 17.40   

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 22 września 2014 r. 

  

Protokołowali :                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                                                                                              

Gonsiewska Marta                                                       Zdzisław  Wojciechowski                                                                                 

 Andrzej Monik 

                                         Sekretarz obrad 

                                                 Jarosław Jurowski 
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