
PROTOKÓŁ NR 1/14 
z posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
w dniu 28 stycznia  2014r. 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Ewa Róg– Przewodnicząca Komisji. 
Lista obecności pracowników urzędu stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. 
Komisja przyjęła porządek obrad głosami za - 6, przeciw - 0, wstrz. –0. 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w grudniu 2013r.
2. Straż Miejska – zasady funkcjonowania oraz efekty pracy.
3. Sprawozdanie z prac komisji w roku 2013.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Zapytania i wolne wnioski.

Ad.pkt.1.Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w listopadzie 2013r. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 13/13  z dnia 10 
grudnia 2013r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również 
dzisiaj był  dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.  
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół        
w wersji przedłożonej.  
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół       
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Przestrzegania Prawa Nr 13/13  z dnia 10 grudnia 2013r.  

Ad.pkt.2. Straż Miejska – zasady funkcjonowania oraz efekty pracy. 
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- przedłożył 
sprawozdanie z realizacji zadań przez Straż Miejską w Opocznie za 
2013r./załącznik nr 3/. 
W Straży pracuje 9 osób, w tym 8 strażników  i komendant, brakuje czterech 
funkcjonariuszy. Zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza planem działania 
na 2013r. realizowano następujące zadania: ochrona spokoju i porządku 
w miejscach publicznych, poprawa stanu czystości   i porządku na terenie miasta 
i gminy, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
bezpieczeństwo i porządek na drogach, przestrzeganie przepisów prawa 
miejscowego, przeciwdziałanie w zakresie negatywnych zachowań młodzieży, 
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problematyka bezdomności, przeciwdziałanie w spożywaniu alkoholu                
w miejscach publicznych, współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego, 
instytucjami i organizacjami społecznymi, działania akcyjne, działalność 
informacyjna. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
b) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 
Bernard Ziółkowski- Z-ca Kierownika OPS w Opocznie- przedstawił projekt 
uchwały /załącznik nr 4/. 
Janusz Klimek- radny- Chce pochwalić OPS z powodu uchwalenia takiego 
programu, czasami są sytuacje w których trzeba pomóc. 
Komisja głosami za - 6, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 
na lata 2014 – 2020. 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie 
posiłku. 
Bernard Ziółkowski- Z-ca Kierownika OPS w Opocznie- przedstawił projekt 
uchwały /załącznik nr 5/. 
Komisja głosami za - 6, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie warunków 
odpłatności za pomoc w formie posiłku. 
Bernard Ziółkowski- Z-ca Kierownika OPS w Opocznie- Podam jeszcze liczbę 
osób korzystających z bezpłatnych posiłków w stołówce OPS- 104 osoby,        
27 – posiłki płatne. 

Ad.pkt.3. Sprawozdanie z prac komisji w roku 2013. 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w roku 
2013./załącznik nr 6/. 
Komisja głosami za - 7, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z prac komisji w roku 2013. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziały GKMiOŚ- Przedstawił informację          
z przebiegu odśnieżania /załącznik nr 7/. 
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Perspektywa finansowa w oświacie na rok 2014. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
Przedstawił  perspektywę finansową w oświacie  na rok 2014 /załącznik nr 8/. 
 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
d) zmieniająca uchwałę Nr XIII / 121 /11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia 
wysokości opłat  i sposobu ich pobierania. 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 9/. 
Jadwiga Figura- radna- Na komisji budżetowej było bardzo dużo dyskusji  na 
temat dni wolnych. 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- W poprzedniej  było zapisane – 
soboty, będące  dniami roboczymi. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Ze strefy płatnego parkowania była 
wyłączona jedna strona Pl. Kościuszki, jednym wyłączamy, a drugim 
utrzymujemy. Ja będę zgłaszała na sesji, żeby PL. Kościuszki był zwolniony       
z  płatnego parkowania. Opłata za parkowanie  powinna być na ul. Partyzantów. 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Na Pl. Kościuszki są mniejsze 
dochody 49 tysięcy, a na ul . Kopernika 60 tysięcy. 
Janusz Klimek- radny- Z czego wynika konieczność zmiany zapisu? 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Ten zapis był nieczytelny, bo dla 
niektórych sobota jest dniem  wolnym od pracy.  
Janusz Klimek- radny-Jest to kolejna zmiana, powinni odnieść się do ustawy       
o dniach wolnych od pracy. 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Dni świąteczne  zastąpimy dniami 
wolnymi od pracy. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Można zapisać: w dni świąteczne wolne 
od pracy. 
Janusz Klimek- radny- Jak to nam się opłaca? 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Mamy ok. 110 tysięcy przychodów, a  
60 tysięcy płacimy za parkomaty. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Ile kosztują nas parkomaty na Pl. 
Kościuszki? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- 21.600,00zł.płacimy za parkomaty, a na czysto 
zostaje 27 tysięcy. 
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Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Nie możemy dzielić społeczeństwa na 
jednym Pl.Kościuszki. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W ciągu dnia nie ma  większych 
problemów, aby zaparkować pod kamienicą na Pl.Kościuszki 20. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Te dwa parkometry powinny być 
umieszczone na ul. Partyzantów. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Od strony dawnej księgarni możemy 
zwolnić tę stronę ulicy. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Ludzie maja tam sklepy. Cały czas 
wszyscy parkują na chodnikach. 
Janusz Klimek- radny- Nikt nie chodził na Pl.Kościuszki do sklepów, bo nie 
było gdzie zaparkować, dobrym pomysłem jest zwolnienie kolejnej strony ulicy. 
Jan Stępień- radny- Nie róbmy tego, aby osiągnąć dochody, może warto te 60 
tysięcy za parkomaty przeznaczyć na zatrudnienie ludzi? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Pracowały osoby, ale były problemy, co 
trochę przynosiły zwolnienia. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: zmieniająca 
uchwałę Nr XIII / 121 /11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia 
wysokości opłat  i sposobu ich pobierania. 

a) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 10/. 
Jan Stępień- radny- Proszę powiedzieć coś więcej o programie „Zielono mi”. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Nasz udział wynosi ok. 16 tysięcy zł. 
Jan Stępień- radny- Kto to zrobił? Co to za program? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Nie wiem nic więcej, nie odpowiem. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W ubiegłym roku w czerwcu też był 
taki piknik, dofinansowanie było z WFOŚ, a teraz będzie z PROW. 
Janusz Klimek- radny- Można wykorzystać środki z opłat za odbiór odpadów 
komunalnych. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Chce zapytać  w sprawie umorzenia 
podatku dla szpitala? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- To umorzenie stanowi 50 % podatku. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji-Czy szpitala jest taka ciężka? 
Jadwiga Figura- radna- Sytuacja  budżetu Gminy nie jest tak dobra, aby umarzać 
podatki. Pomagamy szpitalowi, a pomoc ze strony szpitala jest w fatalnym 
stanie. 

4 
 



Jak tam sprawa firmy OPTEX? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-Należności z ubiegłego roku spłacają na bieżąco. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeżeli Państwo będą wnioskowali, aby 
nie umarzać podatków dla szpitala, to nie ma problemu. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Żeby to nie było robione wybiórczo.  
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Każdy przypadek jest indywidualny. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Dyrektor szpitala tez powinien cos zrobić, 
wiele spraw szpitalowi nie wychodzi. 
Janusz Klimek- radny- Szpital coraz słabiej działa, zastanawiam się nad tym co 
za tym stoi.  
Jan Stępień- radny- W temacie umorzenia podatków, szpital to szczególna 
instytucja, nie można nie pomóc. Tylko, żeby ta pomoc nie była bezwarunkowa. 
Pewne zadania przejmują instytucje prywatne. Nikt nie jest zainteresowany tym, 
aby tym potrząsnąć. Starostwo Powiatowe powinno zająć się tym tematem. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeśli są przypadki zaniedbania przez 
szpital, to nie ma sensu pomagać, ale innych wpływów nie mamy. 
Alicja Szczepaniak- Wiceprzewodnicząca Komisji- Sytuacja szpitala jest zła, 
przez pewien czas było zimno na salach chorych, Dyrektor wyjechał, nie miał 
kto podjąć decyzji. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W sprawach medycznych nie możemy 
reagować, ale na inne rzeczy powinniśmy, większość ludzi korzysta ze 
specjalistów poza Opocznem. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Proszę przekazywać informację do Pana 
Burmistrza o różnych sytuacjach, wtedy Pan Burmistrz ma argumenty do 
rozmowy. 
Janusz Klimek- radny- Ta sytuacja trwa od dłuższego czasu, Radni nie mają 
bezpośredniego wpływu na Dyrektora szpitala.  Czy ta zła sytuacja wynika ze 
złej woli, czy złego leczenia. W Końskich i Tomaszowie Mazowieckim  
wszystko działa. Z jakich przyczyn jest taka sytuacja  w naszym szpitalu.  
Powinniśmy spotkać się z Zarządem Szpitala, może trzeba im pomóc. Co zrobić, 
żeby to funkcjonowało lepiej? 
Jadwiga Figura- radna- Powiat powinien zająć się sprawami szpitala. 
Janusz Klimek- radny- Skąd  są pieniądze w gminie? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Z podatków i opłat. 
Janusz Klimek- radny- Jaki procent stanowią podatki od osób fizycznych i od 
osób prawnych? 
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Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Od osób fizycznych 37%, od osób prawnych 
6,54%.  
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Z subwencji oświatowej można przesunąć 
wydatki na drogę? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Tak. 
Komisja głosami za - 6, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 
2014.  

e) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką, 
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11/. 
Janusz Klimek- radny- To jest pierwszy etap dostosowania instalacji zastępczej 
do wymogów przepisów ochrony środowiska  poprzez  zakup mobilnego 
rozdrabniacza wstępnego i mobilnego sita bębnowego. Ta pożyczka może być 
umorzona w 50%. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Gdyby był podział gminy, to czyje byłoby 
wysypisko? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Gminie wiejskiej niepotrzebne jest 
wysypisko. 
Komisja głosami za - 7, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
hipoteką. 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla sołectwa Bukowiec Op. 
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych- 
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 12/. 
Janusz Klimek- radny- Nie możemy nie robić tych planów? 
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych- 
Zapłacilibyśmy 35  tysięcy za odstąpienie od umowy. W trakcie  procedury 
zgłaszania wniosków ok. 2/3 , nie może być zrealizowane. Po dokonaniu zmian 
Studium już te wnioski uwzględnione są planie. 
Janusz Klimek- radny- Nie ma sensu podejmować tego planu. 
Komisja głosami za - 3, przeciw -3, wstrz. - 0, przyjęła do wiadomości 
projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bukowiec 
Opoczyński. 
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Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Szef tej firmy zgodził się na to, żeby 
odstąpić od planu, warto z nimi negocjować. 
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych- 
Będą kary za niewywiązanie się z umowy.  
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Czy te Plany Miejscowe są nam 
potrzebne? Jedenaście lat minęło od uchwalenie pierwszej uchwały, te Plany 
nam przeszkadzają . Czy możemy żyć bez tych planów? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W tym przypadku to ten Plan jest 
jedynie potrzebny dla części Różanny, pozostałym sołectwom ten Plan jest 
niepotrzebny. Najlepszym rozwiązaniem byłoby odstąpienie od tych planów. 
Jan Stępień- radny- Dynamika działalności jest bardzo zmienna, podejmijmy 
wszelakie działania, aby Plan Miejscowy nie blokował tego. 
 
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Sielec, 
Kraszków, Mroczków Gość., Stużno. 
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych- 
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 13/. 
Komisja głosami za - 0, przeciw -3 , wstrz. - 4, negatywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, 
Janów Karwicki, Różanna, Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., Stużno. 
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych- 
Została Państwu przekazana informacja  o zgłoszonych żądaniach na podstawie 
art. 36 ust. 103 i ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz o wydanych decyzjach naliczających opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego. /załącznik nr 14/. 

h) ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, 
punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 15/. 
Komisja głosami za - 6, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w 
publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Opoczno. 
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i) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia 
granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Opoczno. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 16/. Sprawa ciągnie się od 2002r. Społeczność Libiszowa nie 
zaakceptowała Bukowca, dzieci przychodziły do gimnazjum do Opoczna. Jest 
drobna poprawka w uchwale, nie umieściliśmy Międzyborza. 
Paweł Baran- radny- Czy takie zmiany będą miały skutki dla Gimnazjum          
w Bukowcu Opoczyńskim? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Uważamy, że nie będzie 
zmian, w Gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim będą  trzy pełne oddziały. Ta 
uchwała  ureguluje bezpłatny dojazd  do  szkoły.  
Alicja Szczepaniak- radna- Dzieci z klasy  trzeciej nie płaca za dojazd, a druga i 
pierwsza będą płacić? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Były zmiany w uchwale o 
dowozie uczniów. 
Komisja głosami za - 4, przeciw -0, wstrz. - 1, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu 
sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Opoczno. 

j) zmieniająca uchwałę Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w 
sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta 
Opoczna. 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego- 
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 17/. 
Komisja głosami za - 7, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/122/11 z dnia 28 
grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na 
terenie miasta Opoczna. 

k) Karty Dużej Rodziny 3+. 
Katarzyna Sudzius Bobrek- Podinspektor w ZSSiOL- przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 18/. 
Jadwiga Figura- radna- Proszę powiedzieć skąd te pieniądze gmina weźmie? Nie 
wiem gdzie znaleźć te pieniądze. 
Paweł Baran- radny- Te 5mln, to czy te wszystkie rodziny z tego skorzystają i to 
będą takie koszty? 
Katarzyna Sudzius Bobrek- Podinspektor w ZSSiOL- W tą sumę wliczone już 
są wszystkie koszty, dojazdy , korzystanie z pływalni i MDK. 
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Komisja głosami za - 2, przeciw -3, wstrz. - 2, negatywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: Karty Dużej Rodziny 3+. 

l) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Opoczno w celu 
zaopiniowania projektu jej podziału na gminę  miejską i wiejską. 

Rafał Kądziela- radny- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 19/. 
Reprezentuje pewne środowisko mieszkańców, którzy twierdzą , że taki podział 
byłby korzystny dla mieszkańców miasta i wsi. Wsłuchujmy się w głos 
społeczeństwa, miasto twierdzi, ze pieniądze idą na wieś, a wieś, że na miasto. 
To nie jest świeży temat, z tym problemem Rada już się spotykała. Nadszedł 
czas, aby to rozstrzygnąć. 
Jadwiga Figura- radna-  Czy powstanie sołectw na terenie miasta nie 
rozwiązałoby sprawy? Jakie są plusy i minusy tego podziału? 
Janusz Klimek-radny- Ja tez to konsultowałem w większym środowisku. Jaka 
będzie  korzyść związana  z takim podziałem? Czy przybędzie pieniędzy? 
Rafał Kądziela- radny- Nie żyję w matrixie tylko w Opocznie. Około 10 tysięcy 
mieszkańców chce podziału. Należałoby poddać analizie poszczególne 
wyliczenia, najważniejszą rzeczą jest zasygnalizowanie takiego problemu. To 
byłaby obopólna  korzyść. Sposób sprawowania władzy przez burmistrza i wójta 
sprawdza się w innych miastach. Uważam , że powiesilibyśmy koszty na 
początku, ale korzyść byłaby społeczna. 
Janusz Klimek-radny- Żadnych korzyści by nie było, przychody nie zwiększą 
się. Podniesiemy koszty administracyjne, przychodów dodatkowych nie ma. 
Podobnie postąpiła kolej, która uznała, ze do każdego biletu dokłada 5zł              
i zlikwidowali najbardziej rentowne kursy. Co zrobić, żeby w tej  gminie 
zwiększyć przychody, jak się przygotować do poborów środków unijnych? 
Rozdzielając gminę nie weźmiemy żadnych środków unijnych. Ja proponuję 
rozwój tej gminy. Podział gminy głownie związany jest z decyzja polityczną.  
Po wprowadzeniu takiej decyzji będzie się nam żyło gorzej, bo gmina będzie 
biedniejsza. Rozwój infrastruktury powoduje rozwój gospodarczy.  Nie podał 
Pan nawet jednej korzyści, taki podział przyniesie ogromne skutki dla obu gmin. 
Nie po to UE daje pieniądze, żeby gmina się dzieliła.  Budżet Opoczna jest na 
stronie Opoczna od wielu lat, można porównać wydatki na wieś i miasto. Skutek 
podziału to bankructwo. Nie zdaje sobie Pan sprawy ze skutków. Tylko 
argumenty ekonomiczne mogą być brane pod uwagę. Ludzie nie chcą, żeby 
władza mnożyła się. Nam są potrzebne pieniądze na drogi, a teraz możemy to 
zrobić. Skutki podziału będą opłakane. Jeśli podzielimy gminę, to będzie 
likwidacja MPK, nienawiść między ludźmi i konflikt. To są początki bardzo 
złych rzeczy. Powinniśmy rozmawiać i łączyć się. Jeżeli chcemy coś zrobić dla 
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Opoczna, to zróbmy festiwal płytki. Albo rozmawiajmy poważniej, albo nie ma 
sensu rozmawiać.  
Jan Stępień –radny- Dla mnie gdyby doszło do podziału Gminy Opoczno, to jest 
to podział majątku, potrzebna jest wycena majątku oraz podział długów.  Po 
takiej analizie i wycenie to gmina miejska jest bankrutem.  
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady- Powinniśmy rozpocząć 
dyskusję od podziału geodezyjnego, Radny Rafał powinien wskazać granice obu 
gmin. Myślę, że granica miasta powinna skończyć się na ul Rolnej. 
Jadwiga Figura- radna- Dyskusje są wskazane, sporo osób ze wsi mieszka         
w  mieście, nie neguje pomysłu. Pamiętamy likwidację szkół, też doszliśmy 
daleko. 
Marek Sijer- radny- Ja czuje się obrażony przez Pana Klimka stwierdzeniem, że 
jest on jedynym myślącym. 
Rafał Kądziela- radny- Radnego Klimka należy rozumieć opatrznie. 
Janusz Klimek-radny- Co do zalewu, to ja za 4 lata powiem panu kto miał rację, 
na wiosnę zrobimy badania wody i zobaczymy czy będzie można kapać się        
w tym zalewie. Pan nie może podjąć dyskusji merytorycznej, tylko polityczną. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Państwo otrzymali trochę 
przepisów, jeżeli Rada miałaby głosować nad ta uchwałą, to Rozporządzenie 
ministrów stawia pewne wymogi, które musimy spełnić.  Dla Rady ministrów 
maja znaczenie wyniki konsultacji z mieszkańcami. Generalnie musimy 
wiedzieć, czy konsultacje są wiążące czy nie. Rada nie powinna inicjować 
podziału, Sąd Najwyższy twierdzi, ze powinny odbyć się referendum. Do marca 
nie mamy szans tego zrobić. Debata powinna się odbyć, gdybyśmy zmierzali do 
referendum, to sprawa jest do zrobienia, ale termin powinien być sensowny.  To 
Rada powinna przeprowadzić konsultacje, Rada powinna to tłumaczyć,               
a urzędnicy powinni tylko pomagać.  Z kosztami należy się liczyć, na 
konsultacjach powinny paść  argumenty przekonywujące ludzi. 
Rafał Kądziela- radny- Referendum to doskonałe narzędzie demokracji               
i społeczeństwo decyduje o podziale. Jeśli nie dojdzie do konsultacji 
społecznych, to będziemy wnioskowali o referendum. Panie Klimek 
doprowadzę do tego, ze będziemy rozmawiać publicznie na ten temat.  
Janusz Klimek-radny-  Nie przedstawił Pan żadnych argumentów, traktujmy 
poważnie ludzi, będą się pytać po co to robimy. Myślę, że jest to kampania 
wyborcza. Ja musze słyszeć argumenty, to nie jest zabawa, to za dużo kosztuje. 
Prawda jest taka , ze jest to robienie na złość tej gminie. Skutki finansowe będą 
opłakane, a odpowiedzialność pozostanie. 
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Rafał Kądziela- radny- Ja chce poprosić Pana Burmistrza o przedstawienie 
danych. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Zarzut jest taki, ze więcej inwestycji 
jest na wsi, a nie w mieście. Wyspecyfikowane są wszystkie inwestycje, które 
były do 2013r. , 70 % budżetu poszło na inwestycje w mieście, a 30 % na wieś. 
Proszę Państwa z analizy jaką zrobiłem zyskałaby gmina wiejska, dochody 
byłyby większe od wydatków. Miasto ponosi spore wydatki na przedszkola, 
OPS, komunikację, utrzymanie zieleni. Jeśli chodzi o wysypisko i odbiór 
odpadów, my do spółki PGK nie dokładamy. W przypadku ZGM miasto wydaje 
spore pieniądze. Ja nie chce być autorem materiału wnioskodawcy, według mnie 
konsultacje społeczne powinny się odbyć, żeby to wyjaśnić, żeby to robić 
świadomie. Myślę, że to jest nasze wspólne zadanie. Konsultacje powinny się 
odbyć, jeśli nawet nie zmieścimy się w czasie, to przynajmniej byłby materiał 
do dyskusji. Waga problemu jest ogromna, nie wolno tej sprawy odkładać. 
Decydować o tym powinni ludzie. 
Jan Stępień- radny- Panie Burmistrzu nie odniósł się Pan do mojej wypowiedzi.  
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Podział majątku byłby trudny, działanie 
PGK dotyczy miasta i gminy, a co z wysypiskiem? 
Jan Stępień- radny- W poprzednich latach Gmina Sławno i Gmina Drzewica 
budowały kanalizację, a my inwestowaliśmy w ZEC, co to kogoś obchodziło np. 
z Bukowca, uważam że to właśnie były marnowane pieniądze. To było wbrew 
jakiejkolwiek logice. Wniosek podziału w tamtym czasie miał sens, Gmina 
Sławno i Drzewica skoczyły do przodu. Zamiast nad podziałem zastanówmy się 
w jaki sposób zmniejszyć wydatki o 50%, bo z dochodami nic nie da się zrobić. 
Karta Nauczyciela rozkłada tę Gminę. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- Przerywam w tym momencie dyskusję, są 
jeszcze dwie uchwały.  
ł) zwolnień podatku od nieruchomości. 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 20/. 
Komisja głosami za - 6, przeciw -0-, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości. 

m) zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 
listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych. 

Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 21/. 
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Komisja głosami za - 6, przeciw -0-, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej 
w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji- ogłaszam 10 minut przerwy. 
Po przerwie Komisja powróciła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Opoczno w celu 
zaopiniowania projektu jej podziału na gminę  miejską i wiejską. 
Rafał Kądziela –radny- Uważam, że  wychodząc na  przeciw potrzebom 
społecznym konsultacje powinny  się odbyć. Skoro mamy dostępna salę MDK, 
to konsultacje powinny odbyć się tam. 
Jan Stępień- radny- Ja nie jestem zwolennikiem podziału. Jako gmina wiejska 
bylibyśmy bardzo bogaci. Mamy maja te gminy, jedna trzecia wartości należy 
się dla wsi. Poważnie traktujmy wszystko, płaciliśmy wspólnie podatki. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Do jednego wątku bym wrócił, do 
projektów unijnych, które dotyczą milionowych kwot, powinniśmy brać pod 
uwagę trwałość projektu. 
Komisja głosami za - 3, przeciw -2, wstrz. - 2, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Opoczno w celu zaopiniowania projektu jej podziału na gminę 
miejską i wiejską. 

Ad.pkt.5. Zapytania i wolne wnioski. 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 13.00-16.40 

      Przewodnicząca Komisji Gospodarki            
Komunalnej, Ochrony Środowiska 

     i Przestrzegania Prawa 

  Ewa Róg 

Protokołowała: 
Bogumiła Kucharska 
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