
                                      PROTOKÓŁ Nr XXXIX/14 

                                  z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

                                      w dniu 31 stycznia 2014r. 

Ad.pkt.1                                                                                                                       
Otwarcie obrad.                                                                                                      
Trzydziestą dziewiątą  sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski  wypowiadając 
formułę: „Otwieram  trzydziestą dziewiątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”.                                            
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik                              
nr 1 do protokołu.                                                                                                                                                                          
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.                                 
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                          
nr 3 do protokołu.                                                                                                                             
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu.               
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 5 do protokołu.            
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski stwierdził, że listę 
obecności podpisało 20 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować 
prawomocne uchwały. 

Ad.pkt.2.                                                                                                                                  
Wybór sekretarza obrad.                                                                               
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski na sekretarza obrad 
zaproponował radnego Jerzego Wijatę, który wyraził   zgodę.                              
Rada Miejska głosami: za-18, przeciw- 0, wstrz.-0 wybrała radnego Jerzego 
Wijatę na sekretarza obrad XXXIX  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.   
Wieruszewski Jan – Burmistrz –  wnioskuje o wprowadzenie do porządku 
obrad informację o zgłoszonych żądaniach dotyczących decyzji naliczających 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 
miejscowego lub jego zmiany.                                                                             
Wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach: 
Zwolnień w podatku od nieruchomości. 
Zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 
2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych.   
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Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski poddał pod głosowanie 
wnioski Burmistrza.  

     Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 1, przyjęła wniosek 
Burmistrza, aby do porządku obrad wprowadzić informację o zgłoszonych 
żądaniach dotyczących decyzji naliczających opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub 
jego zmiany w pkt. 12.  
 
     Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek 
Burmistrza, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w 
sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości. 
 
     Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek 
Burmistrza, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w 
sprawie: zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 
deklaracji podatkowych.  

 Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu z obrad  XXXVII i XXXVIII sesji VI kadencji. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
7. Straż Miejska – efekty realizacji zadań. 
8. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno. 
9. Perspektywa finansowa w oświacie na rok 2014. 
10. Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2013. 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014.  
b) 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. 
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. 

e) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectwa Bukowiec Op. 
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, 
Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., Stużno. 
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h) ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, 
punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno. 

i) 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. 

k) zwolnień w podatku od nieruchomości  
l) zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia              

16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji           
i deklaracji podatkowych.  

m) Karty Dużej Rodziny 3+. 
n) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Opoczno w celu 

zaopiniowania projektu jej podziału na gminę  miejską  i wiejską. 
12. Informacja o zgłoszonych żądaniach dotyczących decyzji naliczających   

opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 
planu miejscowego lub jego zmiany.  

        13.Zamknięcie obrad.                                                                                              
Ad.pkt.4                                                                                                                         
Przyjęcie Protokołów z obrad XXXVII i XXXVIII sesji,  VI kadencji.  
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokoły były wyłożone                    
w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym statutem gminy, również 
dzisiaj są dostępne na Sali obrad przed rozpoczęciem sesji. Pyta czy ktoś                    
z radnych wnosi uwagi do protokołów.                                                                  
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał kto z radnych jest          
za przyjęciem protokołu z obrad XXXVII  sesji Rady Miejskiej w Opocznie w 
wersji przedłożonej.                                                                                                         
Rada Miejska głosami  za –18, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół    z obrad  
XXXVII sesji VI kadencji.                                                                                        
Rada Miejska głosami  za –18, przeciw-0, wstrz. – 0 przyjęła Protokół    z obrad  
XXXVIII sesji VI kadencji.                                                                                
Ad.pkt.5                                                                                                        
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz Opoczna -  przedstawił sprawozdanie                              
z działalności międzysesyjnej.                                                                              
Sprawozdanie i uzupełnienie stanowią załącznik nr 7  do protokołu. 

Ad. pkt. 6 Zapytania i wolne wnioski. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – w sprawozdaniu Burmistrza jest 
zapisane, że Pani Bożena Kalata będzie zastępować Panią dyrektor w SP                
w Libiszowie, a Pani Krystyna Telus będzie zastępować Panią dyr. Przedszkola 
Nr 6. Czy będą zmiany w funkcjonowaniu Przedszkoli i dlaczego są za – cy 
dyrektorów?                                                                                                         
Rożenek Andrzej – radny – Wczoraj rano otrzymaliśmy esemesy, aby po 
południu  radni spotkali się  na temat podziału gminy. Jest to za szybko i nie 
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każdy może  mieć wolne w dany dzień.                                                                
Temat gruntów po OZMO na pewno wróci i proponuję, aby ten temat rozwiązać 
polubownie, bo ja jestem jednym z mieszkańców zainteresowanym.                  
Figura Jadwiga – Radna – Komisja Budżetowa wnioskowała o nieumarzanie 
podatków, a w sprawozdaniu Burmistrza jest zapisane, że dokonano umorzenia 
zaległego podatku od nieruchomości na wniosek Szpitala Powiatowego w  
Opocznie. Komisja wnioskowała również, aby postawić znaki zakazu 
zatrzymywania się na ul. Biernackiego, Westerplatte, Sobieskiego.                  
Rożenek Andrzej – radny – prosi Burmistrza o bieżące odpowiedzi.     
Wieruszewski Jan –  Burmistrz – ja nie jestem inicjatorem rozdziału gminy, 
na komisji była prośba radnych o spotkanie i dlatego esemesy zostały wysłane. 
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – na wniosek dyr. SP w Libiszowie 
i dyr. Przedszkola Nr 6 powołano zastępców tych placówek.                       
Firkowski Bartłomiej – radny – otrzymaliśmy pismo  od Mera Wilna z prośbą 
o pomoc finansową. W sprawozdaniu Burmistrza nie ma nic na ten temat. 
Jesteśmy miastem partnerskim i powinniśmy pomóc.                               
Wieruszewski Jan – Burmistrz – 7 lutego na podsumowaniu roku 
gospodarczego planujemy zrobić zbiórkę pieniędzy dla Litwy.                         
Klimek Janusz – radny – w latach 2014 – 2020 będzie nowa perspektywa 
finansowa i powinna być dyskusja nad przygotowaniem Strategii Rozwoju 
Gminy, aby poprawić infrastrukturę techniczną i życie naszych mieszkańców. 
Należy przygotować wnioski, dokumenty, aby pozyskać środki finansowe. Pyta 
Burmistrza na jakim etapie są prace nad przygotowaniem spotkania                           
z samorządem wojewódzkim i gminą Inowłódz, aby powstała ścieżka rowerowa 
z Opoczna do Inowłodza. Jest to droga wojewódzka, ale musimy się domagać             
i wspólnie z samorządami wybudować ścieżkę rowerową. Chciałbym się 
dowiedzieć czy takie spotkanie było. Popieram radnego Firkowskiego i my 
również powinniśmy również wesprzeć Ukrainę, aby mogła się połączyć z                    
Europą.                                                                                                       
Wieruszewski Jan – Burmistrz – nowa perspektywa finansowa na lata 2014 – 
2020 -  złożyliśmy wniosek do projektów kluczowych na 50 mln zł, mamy 
projekty techniczne, pozwolenia na budowę i pod tym względem jesteśmy 
przygotowani. Pozostaje kwestia korekt, uzupełnień do Strategii Rozwoju 
Gminy. Co do ścieżki rowerowej to skierowaliśmy do Marszałka Województwa 
Łódzkiego wniosek o budowę. Przebudowa drogi Dęba – Inowłódz jest w gestii 
województwa. Marszałek Województwa Łódzkiego również czeka na 
uruchomienie perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 bo chce połączyć 
własny wkład ze środkami unijnymi. Czy województwo znajdzie pieniądze na 
chodnik i na ścieżkę rowerową to zobaczymy. Co do Ukrainy to jeśli radni 
uważają to można dyskutować. 
Jurowski Jarosław – radny – mieszkańcy ul. Piotrkowskiej / blok naprzeciw 
Urzędu Skarbowego / nie mają ciepłej wody.                                                 
Rożenek Andrzej – radny -  mieszkańcy zgłaszają problem odśnieżania – 
samochód odśnieża ulicę, a zasypuje chodnik.                                                       
Bąkiewicz Zdzisława – Prez. ZGM – było spotkanie z Przew. Wspólnoty                
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z bloku przy ul. Piotrkowskiej i temat jest wyjaśniony. Po zakończeniu sezonu 
grzewczego będzie przeprowadzony remont.                                                
Wieruszewski Jan- Burmistrz – odśnieżanie jest uciążliwe tam, gdzie są 
wąskie chodniki. Jest ustawa, która określa obowiązek właściciela posesji                    
i zarządcy drogi w temacie odśnieżania.                                                      
Wojciechowski Mieczysław – radny – czyta pismo Mera Samorządu 
Wileńskiego. Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Pismo otrzymał 
również Poseł Telus i Poseł Wojciechowski. Litwa jest w Unii Europejskiej                
i dziwi mnie, że tam nasi Posłowie nie reagują. Nie godzę się na wsparcie dla 
samorządu , wsparcie finansowe dla szkół  tak.                                                         
Figura Jadwiga – radna – dlaczego nie ma lodowiska przy ZSS Nr1                        
w Opocznie. Na jakim etapie jest budowa nowego cmentarza?                            
Róg Ewa – radna – służby, które odśnieżają ulice pracują również w nocy bo 
sprawdzałam. Problem zasypywania jest przy wąskich chodnikach.                  
Firkowski Bartłomiej – radny – wnioskuje, aby pismo z Litwy było 
opublikowane w miejscowej prasie.                                                                 
Macierzyński Janusz – z- ca Burmistrza – w styczniu były dodatnie 
temperatury i dyrektor nie uruchamiał lodowiska. Później dyrektor podjął próbę 
uruchomienia lodowiska ale nastąpił problem techniczny.                      
Wojciechowski Mieczysław – radny – kluby piłkarskie z naszej gminy 
przekazują składki do OZPN w Piotrkowie Tryb. – w jakiej kwocie, ewentualnie 
ile zapłacili kar za niepłacenie składek. Ile środków finansowych było 
przekazane z budżetu gminy na schronisko w Różannie? Ile kosztowało 
schronisko w roku 2009?  Kiedy MPK  przedłuży kurs autobusu z odcinka 
sieciowego z godz. 8.05 do Kruszewca do stawu?                                                  
Kopania Andrzej – Prez. MPK – od 3 lutego jest uruchomiony nowy kurs 
MPK.                                                                                                                    
Wieruszewski Jan - Burmistrz -  mamy zabezpieczone środki finansowe w 
budżecie na wykup gruntów pod nowy cmentarz. Co do schroniska w Różannie 
to wszystkie dane są zapisane w budżecie gminy, można się zapoznać.             
Klimek Janusz – radny – był wniosek z komisji, aby przy zagospodarowaniu 
mieszkań komunalnych zadłużonych nie przydzielać ich tylko sprzedać. 
Wieruszewski Jan - Burmistrz -  na wykazie do sprzedaży jest zadłużone 
mieszkanie na 50 tyś zł i będzie ogłoszony przetarg na jego sprzedaż.                  
Przewodniczący Rady Miejskiej zakończył realizację  pkt. 6 i przekazał 
prowadzenie sesji Andrzejowi Kacprzakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady 
Miejskiej. 

Ad. pkt. 7.      Straż Miejska – efekty realizacji zadań. 
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej – przedstawił sprawozdanie                    
z realizacji zadań przez Straż Miejską w roku 2013.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Prowadzący obrady poinformował, że komisje Rady sprawozdanie przyjęły                 
do wiadomości. 
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Ad. pkt. 8.   Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno. 
 Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ –  przedstawił informację                      
z przebiegu akcji zimowej.                                                                                                
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.                                                   
Rożenek Andrzej – radny – samochody odśnieżające ulice jeżdżą za szybko                   
i zasypują odśnieżone chodniki i dlatego mieszkańcy skarżą się. Co do gruntów 
OZMO to jestem stroną w tej sprawie i jeżeli będzie porozumienie Burmistrza            
z mieszkańcami to gmina będzie miała 2 mln zł zysku. 
Róg Ewa – radna – jechałam w nocy i nie widziałam, aby pługi odśnieżające 
jechały za szybko. 
Jurowski Jarosław – radny – tylko jedna firma odśnieża gminę, a drogi 
powiatowe i wojewódzkie są nie odśnieżane.  
Figura Jadwiga – radna – Komisja Budżetowa zgłaszała problem parkowania 
samochodów na ulicach i w tych miejscach nie można ulicy odśnieżyć. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – sołtysi powinni być poinformowani, gdzie 
mają dzwonić w temacie odśnieżania. Obecnie problem to oblodzenie dróg                 
i chodników. Na koniec grudnia 2013r. koszt akcji zimowej to kwota 71.382,30 
zł, czy płacimy za stan gotowości sprzętu? 
Klimek Mariola – PGK – PGK odpowiada za odśnieżanie dróg gminnych                 
i mamy około 150 km dróg do odśnieżania. W I kolejności odśnieżania jest 53,7 
km dróg, w II kolejności odśnieżania 54 km dróg, a pozostałe w III kolejności 
odśnieżania. 
Rożenek Andrzej – radny – ja tylko zwróciłem uwagę, aby samochody 
odśnieżające jechały wolniej i nie zasypywały chodników. Należy tylko 
racjonalnie współpracować. Stawiam wniosek o zakończenie dyskusji na ten 
temat. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – w Opocznie jest niewiele dróg powiatowych 
i wojewódzkich, mamy drogi gminne, które odśnieża PGK. Gmina nie płaci za 
stan gotowości sprzętu do odśnieżania. Kwota 71.382,30 zł dotyczy kosztów tej 
zimy nie ubiegłorocznej. 
 
Ad. pkt. 9.  Perspektywa finansowa w oświacie na rok 2014. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 
przedstawił perspektywę finansową w oświacie na rok 2014. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – jakie będą oszczędności w oświacie po 
przekazaniu szkół do Stowarzyszeń i na co te środki będą przeznaczone? 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – w 
wyniku przekazania szkół do Stowarzyszeń będą mniejsze wydatki, na mocy 
uchwał, które Rada podjęła. Jeśli zmienia się liczba uczniów to zmienia się 
również kwota subwencji. 
Jaźwiec Anna – kier. GZOPO – dodatek mieszkaniowy jest oskładkowany i 
plan na rok 2014 wynosi ponad 24 tyś zł. 
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Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – różnica 
w dotacji to kwota ponad 458 tyś zł – tyle gmina Opoczno nie wyda po 
przekazaniu trzech szkół dla Stowarzyszeń. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – dlaczego tych szkół nie można było 
przekształcić w filie? 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – 
przekształcenie szkoły podstawowej w filie to przyniesie oszczędności 
iluzoryczne. Nie ma co mówić o filiach w kontekście oszczędności, chyba , że 
chodzi o utrudnienia w organizacji tych szkół. Nie ma możliwości, aby szkoła 
sama się utrzymała. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – zgodziłbym się z wypowiedzią 
naczelnika jeśli nasza szkoła byłaby 6 – cio klasowa i przekształcona w filię 
szkoły w Libiszowie, tylko w takim wypadku się zgadzam. 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – nie ma 
możliwości, aby szkoła sama się sfinansowała poza zwiększeniem liczebności 
uczniów w oddziałach. Jeżeli jest przeciętnie 6 uczniów w oddziale to szkoła nie 
utrzyma się, przy 20 uczniach szkoła się sfinansuje.  
Wojciechowski Mieczysław – radny – czy jest ustawa od nowego roku 
szkolnego, która mówi, że klasy pierwsze mają liczyć nie więcej jak 25 
uczniów, czy to prawda? 
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – od 
nowego roku szkolnego jest zmiana ustawy o systemie oświaty i od pierwszego 
września    klasa pierwsza ma liczyć 25 uczniów. Subwencja oświatowa 
przyznana na 2014 rok uwzględnia nową wagę na każdego ucznia w klasie 
pierwszej 3%. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – wprowadzono zmianę aby zniszczyć 
małe szkoły. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – perspektywa finansowa w oświacie na rok 
2014jest pozytywna, jest wzrost subwencji oświatowej. Jest to logiczne, gdyż 
środki finansowe są przeznaczone na ucznia. W  budżecie gminy plan wydatków 
w placówkach oświatowych jest zbliżony do realnego. Plan jest oparty na 
pewnych wyliczeniach na pewno do końca niepewnych, gdyż na każdej sesji są 
zmiany w budżecie. Uznaję, że są to realne wyliczenia. W tym roku mamy 
mniejsze wydatki w szkołach miejskich o ponad 380 tyś zł, a w szkołach 
wiejskich o prawie 1 mln zł. Takie są różnice w wydatkach oświatowych. 
Liczba dzieci w oddziałach – wcześniej w ustawie był zapis, że zaleca się, aby             
w klasach  1 – 3 było więcej dzieci w oddziałach. Perspektywa finansowa 
dotyczy również Przedszkoli. Czy mamy informację od Wojewody czy 
Ministerstwa, że otrzymamy subwencję na dzieci w Przedszkolu, w którym 
zastosujemy uchwałę Przedszkole za 1 zł, w ramach prowadzenia zasady 
Przedszkole dla każdego.  
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – są zapisy ustawowe i ustawa z 13 
czerwca 2013r. wprowadziła opłatę za 1 godz. pobytu dziecka w Przedszkolu            
1 zł. Jest to w formie dotacji celowej nie subwencji. W ubiegłym roku za 
ostatnie cztery miesiące gmina otrzymała na dziecko uczęszczające do 
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Przedszkola 414 zł. Zapis ustawowy jest, iż w roku 2014 kwota ta będzie 
wynosiła 1242 zł w formie dotacji i taką kwotę gmina otrzyma. Kwota ta została 
zapisana w budżecie w formie rezerwy. Obecnie czekamy na decyzję Wojewody 
na przekazanie nam środków finansowych. 
 
Ad. pkt. 10. Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2013. 
Wacławiak Barbara – Przew. Komisji Oświaty – przedstawiła sprawozdanie              
z prac komisji za 2013 rok.                                                                              
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.                                               
Radny Wołąkiewicz Grzegorz w ubiegłym roku w kwietniu zgłaszał wniosek, 
aby  Burmistrz wskazał obszary, gdzie i w jaki sposób można znaleźć 
oszczędności w gminie.                                                                                                                    
Wieruszewski Jan – Burmistrz – zmniejszyły się etaty w administracji,                     
są oszczędności w oświacie, jak będzie wykonanie budżetu za 2013 rok to będą 
wykazane konkretne kwoty.                                                                                             
Figura Jadwiga – Przew. Komisji  Budżetowej – przedstawiła sprawozdanie                 
z prac  komisji za 2013 rok.                                                                                     
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.                                                    
Róg Ewa – Przew. Komisji Komunalnej – przedstawiła sprawozdanie z prac 
komisji za 2013 rok.                                                                                               
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.                                           
Jurowski Jarosław – z – ca Przew. Komisji Rewizyjnej -  przedstawił 
sprawozdanie z prac komisji za II półrocze 2013 r.                                         
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.                                                                
Pęczek Janina – za –ca Przew. Komisji Rolnictwa - przedstawiła 
sprawozdanie  z prac komisji za 2013 rok.                                                                                             
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.                                                  
Sijer Marek – Przew. Komisji Rodziny -  przedstawił sprawozdanie z prac 
komisji za 2013 r.                                                                                                 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 
Zdzisław Wojciechowski.                                                                                                   

Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwał w sprawach:  
a) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014.  

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy Opoczno- przedstawiła projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
K. Komunalna – pozytywna opinia. 
K. Budżetowa- pozytywna opinia. 
K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 
K. Rodziny – pozytywna opinia. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-12, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 
Uchwałę Nr XXXIX/375/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno 
na rok 2014. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

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. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
K. Komunalna – pozytywna opinia. 
K. Budżetowa- pozytywna opinia. 
K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 
K. Rodziny – pozytywna opinia. 
Janusz Klimek- radny- Przyjmując w poprzednim miesiącu uchwałę 
mówiliśmy o tym, że jest potrzeba, aby objąć opieką te osoby, które nie 
mieszczą się w kryterium dochodowym i cieszę się, że jest ta dzisiejsza 
uchwała. 
 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-15, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 
Uchwałę Nr XXXIX/376/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014 – 2020. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie 
posiłku. 

Bernard Ziółkowski- Z-ca Kierownika OPS w Opocznie- przedstawił projekt 
uchwały z autopoprawką w §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2014r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
K. Komunalna – pozytywna opinia. 
K. Budżetowa- pozytywna opinia. 
K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 
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K. Rodziny – pozytywna opinia. 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-15, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 
Uchwałę Nr XXXIX/377/14 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków 
odpłatności za pomoc w formie posiłku. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu 

 
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 Podatków i Opłat Lokalnych- 
przedstawiła projekt uchwały. W §4 dodaje  się ust.4 w następującym 
brzmieniu:” opłaty, o których mowa w §4 nie są pobierane w dni świąteczne, 
ustawowo wolne od pracy”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
K. Komunalna – przyjęła do wiadomości. 
K. Budżetowa – przyjęła do wiadomości. 
K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 
K. Rodziny – pozytywna opinia. 
Janusz Klimek- radny- Rozumiem, że poprzez przyjecie tej uchwały nie 
zwiększymy czasu, ani opłat za parkowanie. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy 112 tysięcy to zysk z opłat za 
parkowanie, czy tyle pieniędzy zebrano? Jakie są koszty utrzymania parko 
matów? 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- 112 tysięcy 
to kwota, którą zebrano z opłat za parkowanie. Utrzymanie parko matów wynosi 
4500zł miesięcznie. Dochodzą jeszcze dodatkowe przychody z nieuiszczenia 
opłaty za parkowanie – 13.100zł. 
 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-16, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 
Uchwałę Nr XXXIX/378/14 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. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu 
 

e) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i gospodarki 
Gruntami- przedstawiła projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
K. Komunalna – pozytywna opinia. 
K. Budżetowa- pozytywna opinia. 
K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 
K. Rodziny – pozytywna opinia. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Jest to następna pożyczka, czy spłata pożyczki 
nie spowoduje 60% zadłużenia gminy? Czy to przedsiębiorstwo nie złożyło 
sprawozdania dotyczącego ustawy śmieciowej, a sięga po majątek gminy? 
Zadłużenie jest ogromne. Myślę, że PGK nie wykazuje inicjatywy do dobrego 
gospodarowania, mieli mieć  na wysypisku linie do selekcjonowania śmieci.  
Janusz Klimek – radny- Należą się słowa wyjaśnienia. Projektując 
składowisko odpowiednio zostało wyposażone w takiej formie, jaką przepisy 
przewidywały. Zmieniły się przepisy dotyczące instalacji, na dzień dzisiejszy 
musimy odpady kierować do  RIPOK, my wysyłamy do Rawy Mazowieckiej, te 
pieniądze które płacimy to będą na spłatę tej pożyczki. Jeszcze będziemy 
wnioskowali o drugą pożyczkę o 4 mln na budowę  płyty kompostową. Niestety 
WFOŚ żąda zabezpieczenia w postaci wpisu do hipoteki. Odpowiednio 
wyposażone składowisko odpadów będzie służyło społeczeństwu. 
Andrzej Rożenek- radny- W ubiegłym roku sprzedaliśmy obligacje, a teraz 
zastawiamy jedyny majątek jaki mamy czyli PGK, szkoły i świetlice. Jeśli nam 
wpadnie inne zobowiązanie finansowe, to jak sobie poradzimy? Pan Klimek 
pracuje w PGK i głosuje za tym, czy nie ma innej osoby, która to przedstawi? 
Janusz Klimek- radny- Przy projektach unijnych jeżeli trzeba to pracuje dla 
gminy, lub dla kogoś innego, umiem to robić i chcę to robić. Niech Pan powie 
co Pan zrobił dla tej gminy. Jeślibyśmy tego nie zrobili, to mamy coś takiego jak 
trwałość projektu, wysypisko jest użyczone, Komisja Europejska może to 
zakwestionować i będziemy musieli zwracać 24 mln.  To co robimy, to się 
opłaca, maszyny zostaną zakupione i zostaną na stałe. Należy zrobić to jak 
najtaniej. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Czy przekroczymy 60% zadłużenia? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- To nie ma żadnego wpływu na 
zadłużenie gminy. 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-12, przeciw-1, wstrz-2 podjęła 
Uchwałę Nr XXXIX/379/14 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości hipoteką. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectwa Bukowiec Op. 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień 
Publicznych- przedstawił projekt uchwały.  Wczoraj pojawiły się argumenty o 
odstąpieniu od tego Planu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
K. Komunalna – pozytywna opinia. 
K. Budżetowa- pozytywna opinia. 
K. Rolnictwa-– przyjęła do wiadomości. 
K. Rodziny – pozytywna opinia. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Powinien paść wniosek o wycofanie tej uchwały 
z porządku obrad o co wnoszę. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- To byłoby złe rozwiązanie. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Wnioskodawca twierdzi, że są jakieś 
perturbacje dotyczące uchwały, nie wiemy czy głosować „za” czy „przeciw”. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Wycofanie z porządku obrad 
uchwały utrudni nam rozmowy z projektantami. 
Janusz Klimek- radny- Te Plany były uchwalone w 2003r. , my jako Radni nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych rzeczy, ja będę głosował przeciwko 
podjęciu tej uchwały. 
Andrzej Rożenek- radny- Czy tutaj chodzi o uruchomienie  inwestycji 
polegających na postawieniu  wiatraków? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień 
Publicznych- Plan Miejscowy musiałby tego typu rzeczy uwzględnić, te tereny  
w Studium są  przewidziane na budowę elektrowni wiatrowych. 
Robert Telus – Poseł na Sejm RP- Jeżeli w Planie Miejscowym będzie taki 
zapis, że nie można budować elektrowni wiatrowych na danym terenie, to nie 
można by było tego zrobić.  Mieszkańcy nie maja możliwości zapobiec takiej 
budowie. Dobrze byłoby, aby Burmistrz zadeklarował, czy będą budowane  czy 
nie.  
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Firmy nie zdecydują się na budowę 
wiatraków bez planów miejscowych. Bez Planów Miejscowych społeczność ma 
wpływ na budowę wiatraków. Dziś jest kolejny problem, bo geodezja nie ma 
map. W Libiszowie Plan już był, ale jest kolejny wniosek o zmianę Planu. 
Gdybyśmy uchwalili Plan, co pół roku musielibyśmy go zmieniać. Po tym 
głosowaniu moglibyśmy rozwiązać tę umowę. 
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Janusz Klimek- radny- Jeśli nie będzie Planu, to nikt nam nie narzuci niczego. 
Co do wiatraków, to musza być w odpowiedniej odległości od zabudowań. 
Robert Telus – Poseł na Sejm RP- Czy są inwestorzy, którzy byli 
zainteresowani budową farm wiatrowych, czy wykupują ziemie od rolników? 
Opinia mieszkańców Rawy Mazowieckiej co do wiatraków jest straszna. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jedna firma była, ale więcej nie 
pokazała się.  
Bartłomiej Firkowski- radny- Wycofuję swój wniosek. 
 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-0, przeciw-14, wstrz-1negatywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa 
Bukowiec Op. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 

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. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
K. Komunalna – negatywna opinia. 
K. Budżetowa- pozytywna opinia. 
K. Rolnictwa-– przyjęła do wiadomości. 
K. Rodziny – pozytywna opinia. 
 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-1, przeciw-15, wstrz-0negatywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectw: 
Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., 
Stużno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 

h) ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, 
punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
przedstawił projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
K. Komunalna – pozytywna opinia. 
K. Budżetowa- pozytywna opinia. 
K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 
K. Rodziny – pozytywna opinia. 
 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-15, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 
Uchwałę Nr XXXIX/380/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
świadczenia w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych            
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Opoczno. 
 Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 

i) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic 
obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno. 

Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- 
przedstawił projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
K. Komunalna – pozytywna opinia. 
K. Budżetowa- pozytywna opinia. 
K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 
K. Rodziny – pozytywna opinia. 
 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-14, przeciw-1, wstrz-1 podjęła 
Uchwałę Nr XXXIX/381/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 

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- 
przestawił projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
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K. Komunalna – pozytywna opinia. 
K. Budżetowa- pozytywna opinia. 
K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 
K. Rodziny – pozytywna opinia. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Przekazaliśmy 57 km dróg, a przejęliśmy 65 
km, wiadomo, że będziemy utrzymywać te drogi. Czy gmina cokolwiek zyskała, 
czy tylko ma obowiązki? 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Czy 
coś zyskamy przejmując te drogi? 
Bartłomiej Firkowski- radny- Czy jest mowa o jakiejkolwiek refundacji? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Przejęcie drogi krajowej wynika        
z wybudowania obwodnicy. Porządkujemy także ulice: Inowłodzką                      
i Perzyńskiego.  
 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-17, przeciw-0, wstrz-0 podjęła 
Uchwałę Nr XXXIX/382/14 zmieniająca uchwałę Nr XIII/122/11 z dnia 28 
grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na 
terenie miasta Opoczna. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 

k) zwolnień w podatku od nieruchomości. 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- 
przedstawiła projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
K. Komunalna – pozytywna opinia. 
K. Budżetowa- pozytywna opinia. 
K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 
K. Rodziny- nie omawiała. 
Janusz Klimek- radny- Do tej pory Rada podejmowała decyzje o zwolnieniach 
z podatków, co ta uchwała ma spowodować? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- To, ze gmina będzie musiała wpłacać 
podatek. 
Ewa Róg- radna- W tym momencie koszty wzrosną, bo skoro wprowadzamy te 
uchwałę, to jednocześnie będziemy musieli podnieść cenę za wywóz 
nieczystości. 
Janusz Klimek- radny- To nie jest tak, że nie ma żadnych skutków. 
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Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Do zmiany tej uchwały zmuszają nas 
decyzje Ministra finansów. Ministerstwo finansów szuka pieniędzy, te zmiany 
wprowadzone w 2011r. mają wpływ na wyliczenie subwencji wyrównawczej. 
My musimy na to zareagować. Składowiska odpadów to nie dotyczy. Proponuję 
podjąć tę uchwałę. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Co 
z  przewodami sieci rozdzielczej wody? 
Janusz Klimek- radny- Nie wiem, czy mamy do końca jasny temat? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Podjecie tej uchwały dziś jest istotne. 
 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-14, przeciw-2, wstrz-1 podjęła 
Uchwałę Nr XXXIX/383/14 w sprawie zwolnień w podatku od 
nieruchomości. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
Janusz Klimek- radny- Jeżeli Pan Burmistrz stwierdził, że potrzebna była ta 
uchwała, rozumiem, że Pan Burmistrz dopilnuje tego, aby nie było 
niepotrzebnych umorzeń. 

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

Iwona Susik- Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- 
przedstawiła projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
K. Komunalna – pozytywna opinia. 
K. Budżetowa- przyjęła do wiadomości. 
K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 
K. Rodziny – nie omawiała. 
Janusz Klimek- radny- Czy chodzi o to, żeby podatek od nieruchomości był 
płacony od składowiska odpadów? 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- To co było 
w zwolnieniach podatkowych, to nie było to ściągane. 
Janusz Klimek- radny- Płacony był podatek, czy nie? Tylnymi drzwiami 
wprowadzana jest ta uchwała. Jaka to będzie kwota Pani Naczelnik?  
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Myślę, że na nowo musimy się temu 
przyjrzeć. ZUK prowadzi działalność gospodarczą na zewnątrz. 
Jerzy Wijata- radny- PGK prowadzi działalność w innych gminach. 
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Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Teren składowiska przekazany jest 
do PGK, maja obowiązek płacić.  
Janusz Klimek- radny- Wnioskuję o reasumpcje głosowania poprzedniej 
uchwały, bo mój głos był źle policzony. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- My reagujemy na decyzje ministra 
finansów i liczymy co się lepiej opłaca.  
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Jaki 
był wynik głosowania? 
Jerzy Wijata- radny- za-14, przeciw-2, wstrz-1. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Był czas na dyskusje komisjach, jestem 
przeciwny reasumpcji głosowania. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Czy 
można na wniosek radnego wrócić do głosowania? 
Danuta Popińska- Radca prawny- Nie. Sekretarz obrad podał nam wynik 
głosowania. Najlepiej  byłoby, żeby radny wycofał wniosek. 
Janusz Klimek- radny- Na komisjach tego nie było, to jest sztuczne zawyżanie 
dochodów. 
Ewa Róg- radna- Czy możemy przygotować uchwałę intencyjną. 
Danuta Popińska- Radca prawny- Głosy były przeliczone, uchwała została 
podjęta. Mimo, że radny Janusz Klimek twierdzi, ze został popełniony błąd, to 
ta uchwała została przegłosowana. 
Ewa Róg- radna- Czy możemy podjąć uchwałę intencyjną? 
Danuta Popińska- Radca prawny- To jest niepoważne. 
Janusz Klimek- radny- Na komisji doszliśmy do tego, że celem jest 
wprowadzenie podatku na wszystkich. Nad czym innym głosowaliśmy, a co 
innego jest wprowadzone. Jest to absurd, co nam to daje? Proszę wyjaśnić 
dlaczego mamy podjąć taka uchwałę.  
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Zwolnienia o których mowa nie 
obejmują działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o zwolnienia dotyczące 
budowli wodno-ściekowych to PGK  prowadzi to na innych zasadach niż 
wolnorynkowych. W przypadku wysypiska wygląda to inaczej. Taki sam zapis 
był w poprzedniej uchwale. 
Andrzej Rożenek- radny- Podczas głosowania nad budżetem podchodziliśmy 
do tego tematu dwukrotnie. Ja zgłosiłem wniosek o głosowanie imienne i 
reasumpcję głosowania nad budżetem.  Gmina  funkcjonuje nad nieaktualnym 
budżecie. 
Janusz Klimek- radny- Oczekuję odpowiedzi czemu ma służyć wprowadzenie 
podatku od składowiska? 

17 
 



Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Na podmiocie  prowadzącym 
spoczywa obowiązek złożenia deklaracji. 
Jerzy Wijata- radny- Podatek od wysypiska nie był płacony, nie było to 
sprawdzone przez urząd. 
Rafał Kądziela- radny- Słyszę słowa  krytyki na urząd, proszę kierować swoje 
zarzuty do Burmistrza. 
Andrzej Rożenek- radny- Zwróciłem uwagę na podobny element z 
poprzedniej sesji. Jeżeli rzeczywiście miałem rację i pracujemy na  
nieprawidłowej uchwale budżetowej, to skutki będą fatalne. Proszę o 
powrócenie do tematu przed zakończeniem obrad. 
Ewa Róg- radna-  W sprawie budżetu, na sali było 18 osób, a ktoś powiedział , 
że 17 i była reasumpcja głosowania.  Jak to rozumieć, wysypisko od 2005 r. 
powinno płacić podatek, a nie płaciło, jak to będzie naliczane? 
Janusz Klimek- radny- Proszę naliczyć podatek od cmentarza, rozumiem, że 
PGK powinien płacić podatek od cmentarza.  
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Na cmentarzu przy ul. Moniuszki nie 
jest prowadzona działalność  gospodarcza, ale przy ul. Granicznej jest dom 
pogrzebowy i jest on prowadzony przez osobę fizyczną. 
Andrzej Rożenek- radny- Mam przed sobą protokół z poprzedniej sesji i dalej 
uważam, że nie jest to w porządku z tym głosowaniem. 
Rafał Kądziela- radny- Byłem na wszystkich komisjach i nie słyszałem takich 
ostrych wypowiedzi. Apeluję, aby ta dyskusja była merytoryczna. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-  Jeśli chodzi o wysypisko to dotyczy  
tylko ostatniego roku. 
Jerzy Wijata- radny- Kiedy jest czas na komisjach, to nie podejmujemy 
tematu. Administrator cmentarza powinien płacić podatek od nieruchomości. 
ZUK prowadzi zakład pogrzebowy, ma chłodnię, to powinien płacić podatek. 
Skoro prowadzi usługi pogrzebowe, to jest na gruncie cmentarza, to tez by 
należało płacić podatek. Uważam, że niezbyt szczęśliwie to sformułowanie 
padło. Mamy przykład, że inny cmentarz jest zwolniony od podatku. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Kto jest  przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej? 
Andrzej Rożenek- radny-  Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Pan 
Klimek, dlaczego nie piorą swoich brudów z Panem? 
Janusz Klimek- radny- Zdenerwowałem się , bo nie wiedziałem że ta uchwała 
jest o skasowaniu zwolnień podatkowych. Proszę, aby na kolejnej sesji 
wprowadzić poprawki do tej uchwały. Moim zdaniem ta uchwała jest źle 
przygotowana. Proszę Burmistrza, aby jeszcze raz pochylił się nad tym 
tematem. Jeśli na komisji usłyszelibyśmy to, myślę, że byłaby inna dyskusja. 

18 
 



Nie zgadzam się z czymś takim. Wnioskuję, aby wrócić do tej uchwały, zwrócić 
uwagę na to co radny Wijata powiedział. Musimy to naprawdę wyprostować. 
Proszę Panie Burmistrzu, abyśmy do tego  tematu wrócili. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Powinniśmy porozmawiać 
wcześniej, należy się nad tym pochylić. 
Robert Telus – Poseł na Sejm RP- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
powinien wiedzieć takie rzeczy, a to że nie wie to wynika z tego, że jest 
człowiekiem z koalicji. 
Janusz Klimek- radny- Właśnie widać, kto jest z koalicji, a kto z opozycji, 
jeżeli radny Firkowski mi zarzuca, że on wiedział, a ja nie. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Proszę o spokój. 
Rafał Kądziela- radny- Po raz pierwszy słyszę, że Pan Janusz Klimek czegoś 
nie wie. 
Ewa Róg- radna- Dom pogrzebowy na ul. Granicznej to podlega pod PGK, czy 
nie i kto płaci podatek? Jeden prowadzi działalność i płaci, a drugi nie.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  Zdzisław Wojciechowski ogłosił 
pięć minut przerwy. 
Po przerwie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  Zdzisław Wojciechowski poddał 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  
 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-10, przeciw-1, wstrz-1 podjęła 
Uchwałę Nr XXXIX/384/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 

ł) Karty Dużej Rodziny 3+. 
Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu do Spraw społecznych i Ochrony 
Ludności- przedstawiła kalkulacje kosztów dotyczącą zamiaru wprowadzenia 
Kart Dużej Rodziny 3+ na terenie Gminy Opoczno. Kalkulacji dokonano 
zgodnie z założeniami projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie dotyczącej 
Karty Dużej Rodziny 3+.  
Kalkulacja kosztów dotyczącą zamiaru wprowadzenia Kart Dużej Rodziny 3+ 
na terenie Gminy Opoczno stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty –negatywna opinia. 
K. Komunalna – negatywna opinia. 
K. Budżetowa- pozytywna opinia. 
K. Rolnictwa- pozytywna opinia. 
K. Rodziny – negatywna opinia. 
Robert Telus – Poseł na Sejm RP-  Po przedstawieniu tych wszystkich 
kalkulacji, takich ogromnych kwot nie dziwię się, że radni będą przeciwni tej 
uchwale. Kalkulacja jest mocno naciągana i odstrasza wszystkich od tego 
pomysłu. Karta ta funkcjonuje w wielu miastach w Województwie Łódzkim.  W 
Rawie Mazowieckiej działa to sprawnie od 2005r.  W Grodzisku Mazowieckim 
roczny koszt  wynosi ok. 120 tysięcy. Przysłuchując się dzisiejszej debacie  
ubolewam nad tym, że Opoczno nie ma takiej karty. W Tomaszowie 
Mazowieckim korzysta z tego ok. 400 osób. W Radomiu był pomysł zrobienia 
wyceny, ale ważniejsze były zyski niż koszty. Źle się stało, że nie dyskutowano  
na temat  karty rodziny wielodzietnej. Kartę wprowadza się po to, aby 
promować rodziny wielodzietne. Uważam, że taka karta powinna być 
wprowadzona. Proszę, aby to zdjąć z porządku obrad i jeszcze raz nad tym 
poważnie podyskutować. 
Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Propozycja tej karty jest aspołeczna. Myślę, że nie byłoby sprzeciwu, żeby taka 
kartę wprowadzić, ale nie w takiej formie. Nie ma wśród nas ludzi, którzy są 
przeciwni rodzinom wielodzietnym. Te rodziny potrzebują innej pomocy. Ja 
jestem za zmianą tej karty, druga strona też musi  przyjmować nasze wnioski. 
Ewa Róg-radna- Była dyskusja nad tym, ze nie tylko Karta 3+, ale żeby 
rzeczywiście pomóc tym ludziom. Są rodziny wielodzietne, które mają duże 
dochody, ale są też rodziny z jednym dzieckiem, których dochody są niskie. Jak 
pomóc tym rodzinom. 
Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Karty Dużej Rodziny 3+.  
Janusz Klimek- radny- To nie był wniosek o zamknięcie dyskusji, dyskusja 
jest potrzebna, czy Karta ma być promocją rodziny, czy pomocą. Powinniśmy 
rozmawiać o tym , żeby zawnioskować do Ministra Oświaty, żeby nie zmieniał 
co roku książek, to jest realna pomoc. Jest wiele różnych rozwiązań. Dzieci w 
tej chwili maja karnety na pływalnię, korzystają za darmo, a projekcie uchwały 
proponuje się 50% zniżki na basen.  Uważam, że wniosek Pana Kacprzaka jest 
zasadny. W takiej formie przedstawiona uchwała , to byłaby pomoc dla MPK      
i Krytej  Pływalni. 
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Bernard Ziółkowski- Z-ca Kierownika OPS w Opocznie-  W czasie rozmów  
na  posiedzeniach komisji nie byłem przeciwny tej uchwale.  
Barbara Wacławiak – radna- Rozumiem, że z karty nie tylko dzieci będą 
korzystały, ale cała rodzina np. wejście na basen. 
Bartłomiej Firkowski- radny-  Powinniśmy wspólnie  dopracować warunki 
karty, aby to były konkrety. Popieram wniosek o zamknięcie dyskusji i zdjęcie z 
porządku obrad celem przedyskutowania.  
Janusz Klimek- radny- Czy nie racjonalne byłoby powołanie specjalnej 
komisji, która by się tym zajęła. Zastanawiam się nad wielowątkowym 
zagadnieniem, powinny być propozycje dla radnych, żebyśmy mogli 
dyskutować. 
Edyta Krzysztofik- Kierownik Zespołu do Spraw społecznych i Ochrony 
Ludności-  Ta kwota 509 tysięcy wynika z tego, że  my uwzględniliśmy pomoc 
wszystkim rodzinom i projekt uwzględnia 50% zniżki na bilety MPK.  
Robert Telus – Poseł na Sejm RP-  W innych  miastach funkcjonuje ta tak, że 
każdy członek rodziny ma kartę i korzysta. W momencie wprowadzenia karty w 
Rawie Mazowieckim zwiększył się obrót na basenie. W sprawie książek , PiS 
interweniował, ale bezskutecznie.  
Andrzej Pacan- Sołtys Bielowic- Zabrałem głos na temat tej karty na Komisji 
Rolnictwa. Pan Poseł stwierdził, że ta karta przyniesie korzyści.   Ta karta  
powinna obejmować całą rodzinę. Pomocą rodzinom w trudnej sytuacji 
finansowej zajmuje się OPS, a jeśli cała rodzina będzie z tego korzystać to jest 
to promocja rodziny.  
Jerzy Wijata- radny- Jak wprowadzenie karty odniesie się do spraw 
podatkowych? 
Janusz Klimek- radny- Wszystkie świadczenia są opodatkowane. Za pomoc 
też powinno płacić się podatki- takie są przepisy. 
Rafał Kądziela- radny- Przypominam o trafnym wniosku o zamknięciu 
dyskusji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  Zdzisław Wojciechowski poddał 
pod głosowanie wniosek  o zamknięcie dyskusji. 
 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-19, przeciw-0, wstrz-0 przyjęła 
wniosek o zamknięcie dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  Zdzisław Wojciechowski poddał 
pod głosowanie wniosek  o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie Karty Dużej Rodziny 3+.  
 

21 
 



Rada Miejska w Opocznie głosami za-18, przeciw-1, wstrz-0 przyjęła 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Karty 
Dużej Rodziny 3+. 

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

Rafał Kądziela- radny- Poziom niezadowolenia ze sposobu dzielenia środków 
budżetowych jest niepokojący. Mieszkańcy miasta w zdecydowanej większości 
uważają, ze obszar miasta jest niedoinwestowany i dyskryminowany. Z roku na 
rok problem  staje się coraz bardziej drażliwy i wymaga zdecydowanych 
kroków przeciwdziałających konfliktowi pomiędzy społecznością miejską            
i wiejską. W obecnej sytuacji konieczna jest dyskusja na forum społecznym       
w celu znalezienia sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Najlepszym 
rozstrzygnięciem, które wychodziłoby naprzeciw oczekiwaniom społecznym 
byłoby rozdzielenie lub wydzielenie dwóch podmiotów administracyjnych.        
W latach dziewięćdziesiątych Pan Burmistrz stawiał taki  wniosek. Przez 
następne lata problem ten staje się coraz bardziej nabrzmiały i zgodnie Zwolą 
społeczeństwa wymaga rozwiązania.  
Przedstawił projekt uchwały który stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski odczytał 
opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
K. Oświaty – pozytywna opinia. 
K. Komunalna – pozytywna opinia. 
K. Budżetowa- pozytywna opinia. 
K. Rolnictwa- – przyjęła do wiadomości. 
K. Rodziny – pozytywna opinia. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Odnosząc się do uzasadnienia, to ja 
rzadko wchodzę na stronę internetowa Opoczno.info, ale dane zamieszczone 
tam są nieprawdziwe. Przedstawię Państwu jak wyglądały wydatki 
inwestycyjne, na 110 mln 475ysiecy zł na inwestycje na wsi wydano 
33mln457tys., a na miasto 77mln 17 tysięcy, procentowo na wieś wydano 30%, 
a na miasto 70% wydatków inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę proporcje, jeśli 
chodzi o udział ludności w liczbie gminy ludność wiejska 37%, a miejska 63%. 
Jadwiga Figura –radna- Pan Burmistrz przytoczył cyfry, proszę media             
o  przytaczanie całych wypowiedzi, słowa wyrwane z kontekstu szkodzą. 
Zastanówmy się ile ludzi z miasta pochodzi ze wsi, mamy różne więzi rodzinne, 
nie dzielmy się. Samorząd powinien wsłuchiwać się w potrzeby społeczeństwa, 
miasto należy podzielić na osiedla, wtedy będą zadania priorytetowe na danych 
osiedlach.  
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Rafał Kądziela- radny- Na Ustroniu mieszka trzy tysiące osób, ta społeczność 
nie jest zorganizowana. Społeczność  wiejska jest zorganizowana, mówią 
jednym głosem, na wyborach frekwencja na wsi wynosiła 55%, a w mieście 
30%. Na każdym osiedlu powinna być świetlica. Proszę Państwa organizujmy 
się w rady osiedlowe, wtedy sposób zarządzania inaczej by wyglądał. Nie 
możemy powiedzieć, że problemu nie ma. My jako Radni jesteśmy 
zobowiązani, aby taki problem rozwiązać. Chciałbym, aby w tej dyskusji udział 
wzięło społeczeństwo, z tej dyskusji możemy wyciągnąć wnioski dalej idące. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ogólna kwota nie jest  wszystkimi 
wydatkami inwestycyjnymi, bo ogólna kwota w tej perspektywie będzie sięgać 
około 200mln.Nie wszystkie inwestycje można przypisać bezpośrednio do 
miasta lub wsi. W tej kwocie nie ma wspólnych inwestycji i tych, które 
realizowało PGK. 
Rafał Kądziela- radny- Mamy Państwa Sołtysów, miasto chce mieć swoją 
korzyść, wieś też by zyskała na tym podziale. Wójt  Gminy Sławno Tadeusz 
Wojciechowski pozwolił zacytować swoją opinię, że  poprzez podział gminy  to 
jest biznes dla gminy wiejskiej, że lepiej być nie może. 
Zdzisław Wojciechowski -  Przewodniczący  Rady Miejskiej w Opocznie – 
Proszę mówić o korzyściach i konsekwencjach podziału gminy, żeby 
społeczeństwu to wyjaśnić. Co z inwestycjami, które były rozpoczęte, a które 
jeszcze nie są zakończone. 
Jadwiga Figura –radna- Też rozmawiałam z Wójtem Sławna, oczywiście 
powiedział, że wieś po podziale gminy będzie kwitła, ale miasto nie.  
Jarosław Jurowski- radny- Termin 28 luty jest za krótki, jak to zrobić. 
Proponuję zrobić referendum, zróbmy to rzetelnie. Jakie koszty poniosą 
mieszkańcy. Czy podział gminy  przyniesie dochód? Wydatki na pewno będą 
większe, będą dwie Rady, będą likwidowane spółki gminne. Popatrzmy na to 
realnie, chce aby w mieście było dobrze. Mam przed sobą projekt uchwały, ale 
nie mamy żadnych innych informacji, nie wiemy jak to zostanie podzielone, nie 
wiemy jak się zachować. 
Ewa Róg- radna- Ja wysłuchałam wszystkich głosów za i przeciw.  Żeby to 
wszystko miało ręce i nogi, to należy znać liczby. Żeby podzielić majątek, to 
trzeba mieć czym dzielić. Mówimy o podziale, ale bez danych ludzie są 
zdezorientowani. 
 Społeczeństwo na sali prosi o zabranie głosu. 
Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Za 
chwilę będą Państwo mieli udzielony głos. 
Andrzej Rożenek- radny- Temat jest bardzo poważny, myślę dlaczego  jest 
presja społeczeństwa, że trzeba ten podział zrobić. Społeczeństwo jest 

23 
 



niezadowolone jak Rada rządzi. Społeczeństwo patrzy na to co robi Rada. Ten 
budżet jest najbardziej kontrowersyjny. 17 radnych głosowało za tym podziałem 
środków, a w chwili głosowania było 18 radnych.  
Stawiam formalny wniosek, żeby głosowanie nad tym punktem było 
głosowaniem imiennym.  
Proszę odpowiedzieć w sprawie budżetu Panie Burmistrzu. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Niech Pan skarży uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2014r ok. do wojewody.  Wymieniłem wszystkie kwoty, 
a Pan dalej mówi, że źle podzielono budżet. 
Marek Sijer- radny- Ja popieram w 100%   przeprowadzenie konsultacji w 
sprawie podziału gminy. Jestem przekonany, że opoczyńska społeczność chce 
podziału gminy. My Radni jesteśmy zobowiązani do poprowadzenia tych 
konsultacji, proszę aby doprowadzić do konsultacji społecznych. Jeżeli by 
doszło do podziału, to nie wiem, czy będzie dobrze, czy źle po podziale. 
Janusz Klimek- radny- Ja jako radny mam podjąć decyzję czy przeprowadzić 
konsultacje, ale niestety żadnych wyliczeń nie otrzymałem. W związku z 
powyższym zastanawiam się nad tym jak ja to mam rozumieć, bo  
społeczeństwo zrozumie to tak, jak się to przedstawi. W nowej perspektywie 
finansowej pozyskanie środków z funduszy europejskich tylko dla Opoczna nie 
będzie możliwe. Drugą podstawową sprawą jest trwałość projektów, po podziale 
jesteśmy zobowiązani powiadomić o zaistniałych zmianach, co skutkuje  
zagrożeniem obowiązku zwrotu środków finansowych. Rozpocznie się 
procedura, która jest niebezpieczna dla gminy.  Powinniśmy zrobić wszystko, 
żeby ta gmina rozwijała się.  Musimy zastanowić się nad podziałem i jaką 
podjąć taką decyzję. Mam pretensje, że nie mam  odpowiedniej bazy informacji. 
Marek Sijer- radny- My dziś rozmawiamy tylko o konsultacjach, a do podziału 
jest jeszcze daleko. 
Janusz Klimek- radny- Żeby to ocenić powinniśmy mieć informacje. 
Jacek Kaczmarczyk- mieszkaniec Opoczna- Na początku powiedział Pan, że 
jest nieprzygotowany i ze nie dostał Pan materiałów. Wiem, że Pan Rafał 
wystąpił do Pana Burmistrza o dane, nie otrzymał tych informacji. Po podziale  
będzie Rada Miasta i Rada Gminy Opoczno. My chcemy, żeby doszło do 
konsultacji społecznych, żeby każdy mieszkaniec wiedział ile co kosztuje. 
Myślę, że dane zamieszczone na stronie internetowej Opoczno.info  są wzięte ze 
strony Urzędu Miejskiego, nie wszystkie kwoty można zidentyfikować. Myślę, 
że należy zastanowić się nad samymi konsultacjami. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Myślę, że te kwoty da się 
zidentyfikować, tu nie ma żadnych wątpliwości, np. wypłata odszkodowań była  
za konkretne drogi. 
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Andrzej Rożenek- radny- Pan wspominał o drogach, a ul. Jana Pawła II, ta 
inwestycja nie została zrealizowana, a grunty zostały wykupione. Zmieniło się 
coś? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Pan nie śledzi tego co się dzieje na 
sesjach.  
Jarosław Jurowski- radny- Mamy w tym roku wybory do Euro Parlamentu, 
można  zorganizować głosowanie również na ten temat. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Co do analizy materiałów, Pani 
Skarbnik potwierdziła te dane, które ja przedstawiłem. 
Rafał Kądziela- radny- Burmistrz zawsze się określał jako Burmistrz Gminy 
Wiejskiej i Miejskiej. W tej chwili musze podeprzeć się dokumentem, który 
złożyłem do Burmistrza o dokonanie analizy do dnia 20 stycznia 2014r. 
Rozumiem Pana Burmistrza, że postawiłby się w jednoznacznej sytuacji, że 
przygotowanie danych jest po stronie wnioskodawcy. Nie czynie z tego powodu 
zarzutu, chcę rozmawiać i dyskutować. 
Krzysztof Gross- radny- Ja w pełni popieram ten wniosek. Myślę, że 
powinniśmy skoncentrować się na głosie społeczeństwa. Ta pierwsza analiza 
pokazywała, że jedna i druga strona poniesie korzyści. Doprowadźmy do 
konsultacji, to będziemy wiedzieć  co myśli społeczeństwo. Wydaje mi się, że 
tych  głosów za podziałem jest bardzo dużo. 
Janusz Klimek- radny- Z moich wyliczeń wynika, ze będą dwa samorządy i od 
razu będzie zarząd komisaryczny. Ja w tej chwili złożyłem wniosek                     
o rozszerzenie kanalizacji w Januszewicach i Klinach, w tym roku dojdzie do 
podpisania umowy. Jeśli radni maja podjąć decyzję, to powinni  otrzymać 
informację, obywatel powinien podjąć decyzję na bazie informacji. 
Paweł Baran- radny- Wśród mieszkańców jest niezadowolenie z powodu 
podziału środków na zadania inwestycyjne. Ile osób  będzie korzystało ze 
świetlicy w Kraśnicy, a ile korzysta z pływalni, korzystają osoby z całego 
powiatu. Jak porównać np. Orlik, gdzie boisko wykorzystane jest przez cały 
dzień, a wykorzystanie boiska w Bielowicach.  Ja chciałbym, aby przeznaczać 
pieniądze dla Opoczna, bo to jest wizytówka Powiatu. 
Barbara Wacławiak- radna- Jakie było zadłużenie wcześniej w porównaniu     
z obecnym zadłużeniem. 
Rafał Kądziela- radny- Użyteczność wiejska jest inna i miejska jest inna. 
Opoczno jest stolicą regionu i powinno być traktowane w sposób szczególny. 
Barbara Wacławiak- radna- Podział powinien być wtedy, jeśli jest stan 
zerowy lub na plusie, a nie kiedy gmina jest tak zadłużona. Jestem radną z 
miasta, ale mam korzenie ze wsi, o miasto dbam dobrze. 
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Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jaka jest myśl radnych, że jeżeli jest 
stolica, to dokładajmy do niej, a co z obrzeżami. Unia europejska stawia sobie 
za cel wyrównywanie szans i możliwości, korzystają z tego tereny Polski 
wschodniej. Świętokrzyskie ma  przez to większe środki, ma większa szanse na 
rozwój. W Powiecie jest 8 gmin i są to gminy wiejskie. Przyjmijmy taką 
sytuację, że główne inwestycje  Ida na miasto, to mieszkańcy wsi zbuntują się. 
Pani skarbnik sprawdziła jak będą wyglądać budżety po podziale, w 1955 roku 
gmina była w podobnej sytuacji, już były spore problemy finansowe. Moja 
propozycja podziału była inna. Nasze wspólne podejście jest istotne, to nie jest 
strata czasu. Proszę  Państwa dobrze, kiedy dyskusja toczy się wokół 
konkretnego problemu. Nieraz drażliwy temat zajmuje więcej czasu nad 
tematem merytorycznym. Ta dyskusja nie może przesłonić rzeczy 
najważniejszych. Proszę Państwa  termin marcowy  nie jest do zrealizowania. 
Możemy to zrobić w formie referendum. Problem z konsultacjami jest taki, ze 
przychodzi na nie mało osób, przychodzą tylko ci zainteresowani. Jeśli 
rzeczywiście są takie głosy, jest dyskusja, jest problem to pełna konsultacja 
byłaby przy głosowaniu do euro parlamentu poprzez referendum. Dzisiejsze 
głosowanie o przeprowadzenie konsultacji nie ma sensu. 
Andrzej Kacprzak- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Odnośnie tego tematu, nigdy nie doczekałem się uchwały o zasadach i trybie 
przeprowadzenia konsultacji, Rada jeśli ma decydować o konsultacjach, to na 
jakiej zasadzie.  Nikt tu z radnych nie musiałby dyskutować na ten temat. Nie 
znamy sposobu przeprowadzenia tych konsultacji. Żeby dotrzeć z informacją, to 
nie jest taka prosta sprawa, żeby dać szansę jednej i drugiej stronie 
wypowiedzenia się. Zastanówmy się  nad korzystaniem z konsultacji. Myślę, że 
krokiem milowym będzie uchwała o zasadach konsultacji. 
Rafał Kądziela- radny- Radny Klimek argumentuje, że jest wiele pytań co do 
podziału, zgadzam się z tym, ale jak my możemy się dowiedzieć, nie mamy 
innych możliwości tylko poprzez konsultacje. Chcę wyjść naprzeciwko 
oczekiwaniom, myślę że dojdziemy do porozumienia. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Grupa inicjatywna złożyła wniosek, osób popierających podział miło być dużo, 
a jest  na sali kilka osób. Jeśli dojdzie do podziału to na mieszkańcach wiele 
rzeczy, należy poinformować społeczeństwo o kosztach.  
Dorota Marszałek- mieszkanka Opoczna- Nie ma pracy, nie ma inwestycji, 
ludzie nie mają pieniędzy, walczmy o społeczeństwo, trzeba pomóc ludziom, 
potrzebna jest strefa ekonomiczna. 
Marta Łoś- mieszkanka Opoczna- Władza idzie w złym kierunku, oczywiście 
siedzą tu Państwo dzięki nam. Źle się dzieje w mieście, nie powstają żadne 
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przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej osób. Ludzie młodzi mogą wyjechać 
do Warszawy, ale nie  o to chodzi. Ja bardzo szanuje ludzi ze wsi, ludzie ze wsi 
korzystają z miasta, a miasto tonie, budynek OPS jest ruiną, jak to wygląda. 
Wiemy, że to są koszty, ale bardzo prosimy o tą dyskusję. Tu nie chodzi o to, 
żeby różnicować wieś od miasta. 
Andrzej Pacan- Sołtys Bielowic- Przysłuchuje się tej dyskusji i widzę, że nie 
chodzi o rozłączenie, tylko o pracę i o zmianę radnych. Co do wypowiedzi 
radnego Pawła Barana, ze świetlic korzystają mieszkańcy, nie może być tak, że 
radny mówi, że na wsi to nie ma żadnych potrzeb. Każdy radny powinien dbać    
o dobro wsi i miasta. Z wypowiedzi mieszkańców  słychać, że chodzi tylko         
o pracę. 
Paweł Gusta- mieszkaniec Opoczna- W przyszłości oprócz uchwały                 
o konsultacjach społecznych powinna tez być uchwała obywatelska. Chodzi       
o to, co się działo, to na co Burmistrz zwrócił uwagę, że nie zawsze praca 
radnych była efektywna. My na razie  rozmawiamy tylko o tym, czy chcemy 
rozmawiać o tym, czy nie. Ewentualna decyzja będzie po przeprowadzeniu 
szeregu pytań i analiz. 
Józef Skorupa- Sołtys Różannej- Był już wniosek o podział gminy, ale nie 
doszedł do skutku, obecnie należy umożliwić  ludziom konsultacje. Na dzień 
dzisiejszy utrzymujemy świetlicę sami, my gospodarujemy na swoim. Będą 
wybory jednomandatowe, musi wejść najlepszy z okręgu, tu trzeba pilnować, tu 
powinna być inicjatywa społeczna. Ludzie na wsi maja inicjatywę, pracują 
społecznie, życzę tego w mieście. Karta wyborcza daje wszystko. 
Jacek Kaczmarczyk – mieszkaniec Opoczna- Przede wszystkim nie chcemy 
podzielić społeczeństwa. To, że w Różannej mieszkańcy sami utrzymują 
świetlicę, to znaczy, że  nie mają wpływu na budżet. Chodzi o to, abyśmy 
zjednali się. Powiat Opoczno jest stolicą regionu, my mieszkańcy o tym 
zapominamy, zapominamy o własnych korzeniach.  
Krzysztof Maj- mieszkaniec Opoczna- My jako  społeczeństwo Opoczna nie  
chcemy być wrogami dla  radnych i burmistrza, chcemy cos powiedzieć, a to, że 
tu jesteśmy, to jest naturalne. Chcę podziękować Panu Burmistrzowi, bo bez 
jego pomocy nie dalibyśmy sobie rady. Panie Andrzeju chce mieć Pan taki 
budynek jak my mamy? Jest to najgorszy budynek w Opocznie. Wśród 
Opocznian jest niezadowolenie, bo nie ma pracy. Radni powinni rozmawiać ze 
społeczeństwem. Pan Burmistrz nie powiedział, że idziemy dobrą drogą. Pan 
Burmistrz nie powiedział, że będzie bezrobocie mniejsze, że będą inwestycje. 
Walczymy o zalew, aby to miasto miało wizerunek. Nie jesteśmy wrogami, 
chcemy być partnerami. 
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Dorota Marszałek- mieszkanka Opoczna- Czy jest szansa, aby sesje Rady 
były w sobotę? 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Jestem za, nie ma przeszkód. 
Rafał Kądziela- radny- Chciałem wymienić korzyści z podziału. Gmina 
wiejska zajmie się wójt, burmistrz zajmie się miastem. Zgoda społeczna 
najważniejsza jest w tym wszystkim. Zgadzam się z Panem Klimkiem, że za 
mało danych mamy, co do terminu tez się zgadzam. Chcę inaczej sformułować 
wniosek.  
Składam wniosek o podjecie uchwały w sprawie rozpoczęcia procedury              
o wyodrębnienie z gminy Opoczno Miasta Opoczna jako osobnej jednostki 
samorządu terytorialnego, w tym celu  zobowiązuje się Burmistrza do 
dokonania analizy ekonomicznej skutków podziału, która  winna zostać 
sporządzona przez niezależny podmiot w wariantach ustalonych przez właściwa 
komisję do 18 kwietnia 2014r. Po dokonaniu analizy zobowiązuje się 
Burmistrza do przeprowadzenia konsultacji społecznych nie później niż do 
czerwca 2014r.  
Zobaczcie Państwo jak jest potrzebna dyskusja. 
Paweł Baran- radny- Nie przyszło mi do głowy, żeby na wsiach nic nie robić, 
proszę o rozsądne inwestycje na wsi. Inwestycje nie są dostosowane do ilości 
mieszkańców. Na wsi są duże boiska, a na osiedlach nie ma. Powinna być 
zachowana rozwaga w planowaniu inwestycji i wykonywaniu ich. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Radni  pracują w formie uchwały i taki projekt 
otrzymali. Ja proponuję zmianę w projekcie uchwały, aby było przeprowadzone 
referendum, co da pełny obraz czy społeczeństwo chce podziału, czy nie.  
Jadwiga Figura-radna- Należy zastanowić się nad podziałem miasta na 
osiedla. Chcę przypomnieć jaka walka była o ZUS, Pan Burmistrz walczył o to.  
Janusz Klimek- radny- Należy zastanowić się nad powstaniem nowych miejsc 
pracy. Powinniśmy mieć dokładniejsze dane. 
Rafał Kądziela- radny- Wyliczenia dotyczące podziału powinny wykonane być 
przez firmę zewnętrzną.  
Jarosław Jurowski- radny- Mieszkańcy sami powinni zdecydować. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Mamy dwa wnioski do przegłosowania. 
Rafał Kądziela- radny- Głosujmy projekt uchwały. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Jeżeli analiza będzie pozytywna, to dopiero mogą być konsultacje. 
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Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Wszczęcie procedury o podziale 
jest opisane w ustawie o samorządzie gminnym. Nie mamy uchwały o sposobie 
prowadzenia konsultacji. Wniosek Pana Rafała należy zmodyfikować. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Powinno być referendum. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Rada może wprowadzić 
referendum, ale nie w sprawie podziału gminy. Rada podejmuje uchwałę            
o konsultacjach. 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Ustawa o samorządzie 
mówi, ze o przeprowadzenie referendum może wystąpić grupa obywateli. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Z wypowiedzi mieszkańców wynika, 
że aby Rada mogła podjąć procedurę to powinna być analiza, będą znane wyniki 
to dopiero wtedy Rada podejmie decyzję. Sensowne jest zlecenie analizy i Rada 
świadomie podejmuje procedurę konsultacji.  
Rafał Kądziela- radny- Jeżeli będzie analiza to wypowie się społeczeństwo,      
a nie Rada. Wniosek sporządził prawnik Pana Gusty. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Po analizie należy zastanowić się czy 
budżety spełniają wskaźniki. Rozsądnym wyjściem  jest przeprowadzenie 
analizy i dopiero konsultacje. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Wycofuję swój wniosek. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Na opracowanie analizy potrzebne są 
środki finansowe z rezerwy ogólnej. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Są 
dwa wnioski do przegłosowania jeden Burmistrza, a drugi Radnego Rafała 
Kądzieli, proszę o odczytanie. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W związku z wnioskiem w sprawie 
rozpoczęcia procedury o wyodrębnienie z gminy Opoczno Miasta Opoczna jako 
osobnej jednostki samorządu terytorialnego zobowiązuje się Burmistrza do 
dokonania analizy ekonomicznej skutków podziału, która powinna zostać  
sporządzona przez niezależny podmiot w terminie do 18 kwietnia 2014r. Po 
dokonaniu analizy Rada Miejska podejmuje decyzję o przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy nie później niż do 1 czerwca 
2014r. 
Rafał Kądziela- radny- Wycofuję swój wniosek.  
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
poddał wniosek Burmistrza pod głosowanie. 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-17, przeciw-0, wstrz-2 przyjęła 
wniosek Burmistrza- w sprawie rozpoczęcia procedury o wyodrębnienie z 
gminy Opoczno Miasta Opoczna jako osobnej jednostki samorządu 
terytorialnego. W tym celu zobowiązuje się Burmistrza do dokonania 
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analizy ekonomicznej skutków podziału, która powinna zostać  
sporządzona przez niezależny podmiot w terminie do 18 kwietnia 2014r. Po 
dokonaniu analizy Rada Miejska podejmuje decyzję o przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy nie później niż do 1 czerwca 
2014r. 
Rafał Kądziela- radny- Nie zgadzam się na te interpretację. 
Andrzej Rożenek- radny- Ponownie nie została imiennie zagłosowana 
uchwała, ja stawiałem wniosek. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-  Pan głosował o głosowanie imienne 
uchwały, a nie wniosku. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
Uchwała była, ale nie głosowano jej. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna-  Powinno być głosowanie w sprawie 
wycofania tej uchwały. 

Rafał Kądziela- radny- W związku a tym, że wniosek  Burmistrza jest 
wnioskiem dalej idącym wycofuję swój wniosek w sprawie konsultacji 
społecznych. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- W porządku obrad jest punkt 
11m, pan powinien złożyć wniosek o wycofanie tego punktu z porządku obrad. 
Rafał Kądziela- radny- Stawiam wniosek  o wycofanie  z porządku obrad 
punktu 11m  uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Opoczno w celu zaopiniowania projektu jej podziału na gminę  miejską  
i wiejską. 
Zdzisław Wojciechowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- 
poddał wniosek radnego Rafała Kądzieli pod głosowanie. 
Rada Miejska w Opocznie głosami za-12, przeciw-0, wstrz-0 przyjęła 
wniosek radnego Rafała Kądzieli   o wycofanie  z porządku obrad punktu 
11m  uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Opoczno w celu zaopiniowania projektu jej podziału na gminę  
miejską  i wiejską. 

Ad.pkt.12.Informacja o zgłoszonych żądaniach dotyczących decyzji 
naliczających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z 
uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany.  
Jacenty Lasota- Naczelnik wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień 
Publicznych- przedstawił informację o zgłoszonych żądaniach dotyczących 
decyzji naliczających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany. 
Informacja stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
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Rada Miejska w Opocznie zapoznała się z przedstawiona informacją i 
przyjęła  ja do wiadomości. 

Ad.pkt.13.Zamknięcie obrad.                                                                                               
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zdzisław Wojciechowski 
podziękował obecnym za udział i zamknął XXXIX  sesję Rady VI kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „ Zamykam trzydziestą dziewiątą sesję Rady  
Miejskiej w Opocznie”. 
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia 18.45 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 3 marca 2014r.  
 

                          Przewodniczący Rady Miejskiej 

                        w Opocznie 

                         Zdzisław Wojciechowski 

 

Protokołowały:                                               Sekretarz obrad: 

Marta Gonsiewska                                             Jerzy Wijata 

Bogumiła Kucharska  

 

 

                                                                         

                                                            

31 
 


