
                                          PROTOKÓŁ   Nr V/15 
                                      z dnia 29 stycznia 2015r. 
 
Ad. pkt. 1   
 Otwarcie obrad.                                                                                                                            
      Piątą sesję  Rady Miejskiej w Opocznie  w dniu 29 stycznia 2015r. otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Grzegorz Wołąkiewicz wypowiadając 
formułę: „ Otwieram  piątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik                               
nr1doprotokołu.                                                                                                                    
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.                                       
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 3 do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości  stanowi załącznik  nr 4 do protokołu.  
Lista obecności sołtysów  stanowi załącznik  nr 5 do protokołu.  
Na sali jest 21  radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 
Ad. pkt. 2 
Wybór sekretarza obrad. 
Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radnego 
Tomasza Rurarza, który wyraził zgodę. 
        Rada Miejska głosami: za – 20 , przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała 
radnego Tomasza Rurarza na sekretarza obrad V sesji Rady Miejskiej. 

Ad. pkt. 3 
Przedłożenie porządku obrad. 

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

Następnie Przewodniczący zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 
obrad sesji.  
Wobec braku zmian w porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
rozpoczął realizację porządku obrad. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Opocznie.  
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 
b) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji 

na działalność Centrum Integracji Społecznej ”Zielone Światło” w 
Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową.  
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c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                 
2014 – 2029. 

d) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2015. 
7. Straż Miejska – efekty realizacji zadań. 
8. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno. 
9. Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2014. 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 
2015.  

b) nabycia do zasobu mienia komunalnego spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego w Opocznie przy ul. Partyzantów 39A m 
63.                                                                                                                                                                                                                                 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej, położonego wzdłuż drogi 
wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 455.  

d) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata              
2014 – 2020”.     

e) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Opoczno na lata 
2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021.  

f) rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.   
g)  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie.  
h) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                         

w Opocznie.                                                                                                                                                             
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12.Zamknięcie obrad. 
 
Ad. pkt. 4  Przyjęcie Protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Opocznie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokół był wyłożony                     
w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym statutem gminy, również 
dzisiaj jest dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem sesji.  

Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest 
za przyjęciem protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 
grudnia 2014r. w wersji przedłożonej. 
Rada głosami:  za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                      
z obrad IV sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 
2014r. 
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Ad. pkt. 5 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
Kądziela Rafał– Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie                              
z działalności międzysesyjnej.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Burmistrz poinformował, że na Sali jest Komendant Powiatowy Policji                      
w Opocznie, który prosił o zabranie głosu. 

Myga Janusz – Kom. Powiatowy Policji w Opocznie – w imieniu 
Komendanta Powiatowego Policji w Łodzi odczytał podziękowanie dla 
Burmistrza i dla Rady Miejskiej dla współpracę i wsparcie finansowe. 
Podziękowanie podpisał Marek Działoszyński – Komendant Wojewódzki 
Policji w Łodzi. 

Burmistrz przywitał obecną na sesji Poseł Dorotę Rudkowską.  

Szczepaniak Alicja – radna – dlaczego Burmistrz umorzył podatek dla 
Szpitala. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie był na sesji w ubiegłym 
roku i mówił, że Szpital dobrze funkcjonuje, a teraz znów jest umarzany 
podatek. Dyrektor przegrał przetarg na funkcjonowanie Pogotowia 
Ratunkowego i Nocnej Pomocy Lekarskiej. 

Proponuje spotkanie radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu na temat 
funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Opocznie.    
Kądziela Rafał– Burmistrz Opoczna – jest to jednostka Powiatowa i Powiat 
odpowiada za działalność Szpitala. Nie ma przeszkód, aby na ten temat razem 
rozmawiać. Z wypowiedzi mieszkańców wynika, że wiele osób leczy się                 
w Szpitalu w Końskich i w Tomaszowie Maz.  
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – Szpital Powiatowy w Opocznie zwrócił się do 
nas z wnioskiem o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości w wysokości 
45.549zł, podjęto decyzje o umorzeniu 50% zaległości tj. 22.774zł oraz odsetek 
w kwocie 1.069zł. 
Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – obecnie wynik 
finansowy Szpitala Powiatowego jest ujemny. Działalność Szpitala uległa 
pogorszeniu, gdyż nie ma Pogotowia Ratunkowego i Nocnej Pomocy 
Lekarskiej. 
Figura Jadwiga – radna – Komisja Budżetowa zgłaszała wielokrotnie wnioski, 
aby gmina nie umarzała podatków.  
Szczepaniak Alicja – radna – Dyrektor Szpitala nie dopilnował i dlatego nie 
mamy Pogotowia Ratunkowego i Nocnej Pomocy Lekarskiej. 
Turek Wiesław – radny – dzisiejsza sesja nie jest miejscem do oceniania 
dyrektora Szpitala Powiatowego. Proponuje wspólne spotkanie radnych 
miejskich i powiatowych. Umorzenie podatku jest to tylko pomoc dla Szpitala.  
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – roczny podatek od nieruchomości Szpitala to 
kwota 91.098tyś zł, umorzono 50% zaległości oraz odsetki w kwocie 1.069zł. 
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Szczepaniak Alicja – radna – wnioskuje, aby radni Rady Miejskiej i Zarządu 
Powiatu spotkali się i omówili funkcjonowanie Szpitala Powiatowego                      
w Opocznie.  

Wójcik Stanisława – sołtys z Mroczkowa Gość. – potrzebna jest debata na 
temat funkcjonowania Szpitala w Opocznie, gdyż Szpital funkcjonuje bardzo 
źle.  

Ad. pkt. 6.               Podjęcie uchwał w sprawach: 
Udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 

 

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych -  przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu 
Opoczyńskiego. 
Poinformowała, że z dochodów własnych gminy przekazuje się dla Samorządu 
Powiatu Opoczyńskiego środki finansowe w wysokości dziesięciu tyś zł z 
przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Świadczenie dla mieszkańców gminy 
Opoczno bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy                       
w rodzinie”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady Miejskiej 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Figura Jadwiga – radna – jaka jest pomoc innych gmin dla Powiatu w tym 
zakresie? 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – obecnie tylko gmina Opoczno wspiera ten 
program. 

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0,  podjęła Uchwałę                  
Nr V / 33 /15 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na 
działalność Centrum Integracji Społecznej ”Zielone Światło” w Opocznie 
utworzonego przez organizację pozarządową.  

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych -  przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie: określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty 
dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej ”Zielone Światło” w 
Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową.  

Informacja CIS na temat planowanych miesięcznych kosztów działalności CIS na 
podstawie wydatków za rok 2014 stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 
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Poinformowała, że w ramach prowadzonych działań związanych z profilaktyką            
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu do zadań własnych gmin należy m.in. wspieranie 
zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej. Działalność CIS finansowana jest z dotacji pochodzącej             
z dochodów własnych gminy, w tym na realizację gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przyjęta w uchwale 
kwota 40 zł stanowi stawkę miesięczną przypadającą na jednego uczestnika 
zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz jednego pracownika CIS i 
ustalona zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy Opoczno. 
W CIS jest 80 uczestników i 14 pracowników instruktorów. 
Kądziela Ewa – dyr. CIS w Opocznie – poinformowała, że CIS prowadzi od 10 
lat. Zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym działalność CIS finansowana jest               
z dochodów własnych gminy.  Jeśli tylko odezwę się o jakieś dodatkowe środki 
to mam kontrole. Z moich obserwacji wynika, że radni nie są zainteresowani 
sytuacją bytową mieszkańców. Jest grupa radnych, która jest przeciwnikiem 
najbiedniejszych ludzi. 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – skalkulowana kwota 40zł  dla CIS zapadła na 
posiedzeniu kierownictwa Urzędu Miejskiego. Działalność CIS jest potrzebna, 
ale nie mieliśmy dokładnych informacji, aby drastycznie zmienić kwotę. 
Deklaruje, że będzie pomoc finansowa dla CIS. 
Jurowski Jarosław – radny – po kilku kontrolach CIS działa prawidłowo.               
Z informacji wynika, że za wynajem lokalu jest tak duża kwota – 39.600,00 zł. 
Kądziela Ewa – dyr. CIS w Opocznie – środki finansowe są za wynajem kilku 
lokali, a stawki wylicza się na podstawie wniosków, które wpłynęły do gminy.   
Turek Wiesław – radny – proponuje przyjąć proponowaną stawkę dla CIS,                 
a w okresie letnim zweryfikować  wysokość stawki pomocowej. 
Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych – zgodnie z ustawą o 
zatrudnieniu socjalnym  działalność Centrum Integracji Społecznej jest 
finansowana z dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy. Na 
profilaktykę przeciwalkoholową mamy 550 tyś zł rocznie, a zgodnie z informacją 
Fundacji Interregion proponują, aby przekazać  kwotę ponad 300 tyś zł rocznie. 
W tej sytuacji brakowało by środków finansowych na profilaktykę  
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz integracji społecznej osób uzależnionych 
od alkoholu.  
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – okazuje się, że jest współpraca Samorządu 
Powiatowego z Gminą Opoczno i z innymi gminami Powiatu Opoczyńskiego            
w temacie porad prawnych i terapeutycznych realizowanych przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Społecznej w Opocznie.  Informację przekaże 
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Barbara Chomicz. 
Turek Wiesław – radny – prosi o zamknięcie dyskusji i przygotować zmianę 
stawki pomocowej dla CIS w okresie letnim. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie. 
 
 Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0,  podjęła Uchwałę                  
Nr V / 34 /15 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie: określenia kwoty 
jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność 
Centrum Integracji Społecznej ”Zielone Światło” w Opocznie utworzonego 
przez organizację pozarządową.  
 Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Chomicz Barbara – Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego – 
poinformowała radnych, że w strukturach Powiatowego  Centrum Pomocy 
Rodzinie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego. 
Zatrudnieni są specjaliści jak psycholog, pedagog – terapeuta rodzinny, 
pedagog – specjalista do spraw uzależnień oraz prawnik, którzy pełnią dyżury. 
Za rok 2014 nie mamy jeszcze sprawozdania, ale w roku 2013 z porad 
skorzystało 1054 osoby z terenu Powiatu. Z porad korzystają  mieszkańcy 
powiatu opoczyńskiego a najwięcej osób korzysta z Gminy Opoczno.  
Dofinansowanie gmin powiatu opoczyńskiego to kwoty po 4 tyś zł, 6 tyś zł. 
 
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                 
2014 – 2029. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 

Planowane dochody w poszczególnych latach przedstawione są w zależności od 
ich źródeł pochodzenia, czy są to środki europejskie, dochody własne, dotacje, 
subwencje. Wieloletnia prognoza została opracowana na lata 2015 – 2029 ze 
względu na wprowadzenie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą                              
„ Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK w postaci aportu”. Spółka 
realizuje zadanie inwestycyjne przy udziale środków UE w zakresie kanalizacji 
Gminy Opoczno. Gmina poprzez wniesienie aportu w formie pieniężnej 
pokrywa w części  udział środków własnych w realizacji tej inwestycji. Corocznie 
planowana jest nadwyżka budżetowa, która jest przeznaczana na spłatę rat 
kredytów i pożyczek, oraz wykupu papierów wartościowych. Rozchody z tytułu 
spłat rat kapitałowych, pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych 
ujęte są do ich spłaty w roku 2022. Wskaźnik zadłużenia gminy z roku na rok 
ulega zmniejszeniu i w roku 2015 prognozuje się osiągnąć poziom 48,30%. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały, a Komisja Komunalna zgłosiła wniosek                         
o przygotowanie informacji jak wygląda na lata 2015 – 2020 perspektywa w 
zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budownictwo 
komunalne. 
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Szczepaniak Alicja – radna – Komisja Komunalna złożyła wniosek                                         
i otrzymaliśmy odpowiedź od nacz. Kozłowskiego. 
Odpowiedź na wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Turek Wiesław – radny – Wieloletni Plan Finansowy pokazuje możliwości 
finansowe naszego samorządu, poziom zadłużenia oraz prognozę dochodów                
i wydatków. Wyznaczone są też limity planowanych przez Gminę zadań 
inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym. Dla nas – nowej 
Rady Miejskiej powinien stać się bilansem otwarcia, a jednoczeniem 
dokumentem na podstawie którego powinniśmy opracować program na 
najbliższe cztery lata. Analiza tego dokumentu w sposób rzeczywisty pokazuje 
stan zadłużenia budżetu gminy i zobowiązania jakie z tego zadłużenia wynikają. 
W latach 2015 – 2018 kolejno obsługa zadłużenia, spłata rat i pożyczek wynosi 
6 700 000, 8 400 000, 9 400 000, 9 000 000, i dalej – 9 000 000 i 8 000 000 – do 
każdej kwoty należy doliczyć ponad 1 000 000 zł  z tytułu corocznego wykupu 
udziałów spółki PGK. Należy dodać, że inwestycje kontynuowane to w kolejnych 
czterech latach 2 600 000, 2 600 000, 4 100 000, 2 600 000. 
Roczne zobowiązania poczynione przez poprzednie samorządy są większe niż 
środki jakie możemy przeznaczyć na inwestycje nowe i kontynuowane. Jest to 
ogromny balast który powoduje stagnację i brak możliwości rozwojowych. 
Samorządy i podmioty gospodarcze w swojej działalności posiłkują się różnymi 
formami pozyskiwania zewnętrznych funduszy. Zadłużenie naszego budżetu 
powoduje, że my nie mamy takich możliwości. Jeśli pojawią się w przyszłości 
środki UE to nie będziemy mieli możliwości sfinansowania naszego udziału. 
W części dochodowej wykazanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej  przyjęte 
zostały dochody, które będzie bardzo trudno osiągnąć. Bardzo optymistycznie 
został również przyjęty wynik budżetu na lata następne. Po analizie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej przede wszystkim musimy podjąć działania 
na rzecz zwiększenia dochodów budżetów lat następnych. Środki wzrostu 
budżetu są już prawie wyczerpane – podnoszenie podatków, sprzedaż majątku, 
środki zewnętrzne. Proponuje powołać niestałą Komisję Rady do Spraw 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Jednak wymierne efekty pracy komisji i 
zreorganizowanej komórki urzędu w tym zakresie widoczne będą dopiero po 
kilku latach. W poprzednich latach dwie niestałe komisje funkcjonowały. 
Żeby zbliżyć się do założonych dochodów na lata następne założonych                        
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i aby zrównoważyć kolejne budżety 
zmuszeni będziemy do podniesienia wszystkich podatków do górnego poziomu 
stawek / choć w tej chwili niewiele brakuje do górnego poziomu /. 
Kolejne inwestycje realizować musimy na co najmniej skromnym poziomie                 
i konieczne będzie przyjęcie radykalnego programu oszczędnościowego. 
Należy zweryfikować wydatki nie tylko inwestycyjne założone w Wieloletnim 
Planie Finansowym. Należy przeanalizować, czy powinniśmy do oświaty 
dokładać rocznie 5 000 000 zł. 
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 Powinien dokonany zostać przegląd wszystkich spółek i jednostek pod kątem 
szukania oszczędności i dokonania niezbędnych restrukturyzacji. O stanie 
finansów, poprzez media, powinniśmy poinformować mieszkańców naszej 
gminy. Powinniśmy pokazać „bilans otwarcia”. 
Wieloletnią Prognozę Finansową i projekt budżetu na rok 2015 przygotowany 
przez poprzedniego Burmistrza należy przyjąć, aby umożliwić bezkolizyjne 
funkcjonowanie Urzędu i instytucji gminy, ale jednocześnie należy opracować           
i przyjąć program i działania naprawcze. 
Bąk Barbara – Skarbnik – znaczne środki finansowe przeznaczamy na spłatę 
pożyczek i na inwestycje. 

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 1,  podjęła Uchwałę                  
Nr V / 35 /15 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie:  uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 – 2029. 
 Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
                  Uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2015. 
 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia 
budżetu Gminy Opoczno na rok 2015. 
Plan dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 95.425.406,91 zł. Zgodnie 
z zapisem ustawy o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza 
się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, 
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. W budżecie gminy zaplanowana jest kwota dochodów na 
finansowanie zadań z udziałem środków unijnych. Część dochodów ustalona 
została na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego 
Biura Wyborczego i Ministerstwa Finansów. 
Ogółem dochody można podzielić na dochody własne: podatki i opłaty lokalne, 
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dochody                   
z majątku gminy. Subwencje, dotacje: subwencje, dotacje i środki pozyskane              
z zewnątrz na cele bieżące, dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na cele 
inwestycyjne. Dochody własne stanowią 50,83% zaplanowanych dochodów 
ogółem. 
Na wydatki budżetowe w roku 2015 planuje się przeznaczyć kwotę 
92.753.544,74 zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 2.633.729,75 zł to 
kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji, np. poprzez wykonanie 
projektów technicznych. Pozostałe wydatki inwestycyjne na kwotę 
4.109.889,36 zł to inwestycje noworozpoczynane. Na wykup gruntów planuje 
się kwotę 1.150.000,00 zł, w tym największą pozycję stanowi wykup gruntów 
pod planowany cmentarz. 
W roku 2015 planowana jest nadwyżka w wysokości 2.671.862, 17 zł, która 
przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.  
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Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Funduszy Europejskich – poinformował, że 
radni na posiedzeniu Komisji Komunalnej prosili o zestawienie płatności na 
rzecz różnych instytucji z tytułu źle dokonanych rozliczeń. 
Naczelnik przedstawił odpowiedź na wnioski z Komisji Komunalnej, która 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Poinformował, że  występują przypadki nałożenia korekt finansowych w 
związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na 
podstawie umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Łódzkiego. Dotyczy to trzech przypadków.  

1. Projekt:  Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Gminy 
Opoczno. Kwota żądanych należności: 55.246,50zł plus odsetki. 

2. Projekt: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania  Odpadów w Różannie wraz 
z zamknięciem i rekultywacją składowiska. Kwota żądanych należności: 
1.911.661,56 zł plus odsetki. 

3. Projekt: Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu 
Kultury w Opocznie. Kwota żądanych należności: 364. 736,75 zł plus 
odsetki. 

Żadna ze spraw nie jest zakończona ostatecznie. Gmina Opoczno podejmuje 
czynności zmierzające do doprowadzenia do jak najkorzystniejszego dla nas  
rozstrzygnięcia. 
Figura Jadwiga – Przew. Kom. Budżetowej – Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu na 2015 rok wraz poprawką: środki finansowe 
znajdujące się w rozdziale 90095, a dotyczące modernizacji hali targowej przy 
ul. Piotrkowskiej 66 w kwocie 30 tyś zł oraz środki z opracowania dokumentacji 
technicznej zadaszenia ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych 
targowiska w kwocie 45 tyś zł przenieść do rezerwy budżetowej. 
Szczepaniak Alicja – Przew. Kom. Komunalnej – Komisja Komunalna 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2015 rok wraz z wnioskiem 
radnego Wołąkiewicza: prosi o przygotowanie na piśmie informacji na temat 
sanitacji gminy -  zadania realizowanego przez Spółkę PGK, łącznie z planami na 
przyszłość. Ponadto wnioskuje o przygotowanie informacji na temat kwot jakie 
inne gminy płacą za wywóz nieczystości stałych i rozeznania jak radzą sobie                  
z tym problemem. 
Radny Grzesiński wnioskuje o przekazanie radnym zestawienia potencjalnych 
płatności na rzecz różnych instytucji z tytułu źle dokonanych rozliczeń. 
Łączek Eugeniusz – Przew. Kom. Oświaty – Komisja Oświaty pozytywnie 
zaopiniowała  projekt budżetu na 2015 rok. Mieszkańcy zgłaszali Burmistrzowi 
problem zaniedbanego terenu od ul. Spacerowej do ul. Żeromskiego – 
potrzebny jest chodnik. Bezpieczeństwo w rejonie trzech marketów – ulice: 
Spacerowa, Słowackiego, trudno się poruszać zarówno pieszym jak i pojazdami.  
Brakuje tam również toalety. 
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Kądziela Rafał – Burmistrz – toaleta funkcjonuje w Opocznie na Pl. Strażackim, 
tylko nie ma informacji, że tam się znajduje. Jest konieczność wybudowania 
toalety w rejonie trzech marketów, jesteśmy w trakcie realizacji tego zadania. 
Chodnik  - łącznik między ul. Spacerową , a ul. Żeromskiego jest potrzebny. Jest 
dokumentacja techniczna na wykonanie wszystkich ulic w mieście tylko 
realizacja nie została wykonana. Należy podejść realnie do tych projektów. 
Myślę, że w roku 2016 zrealizujemy te zadania.  
Przyborek Irena – Przew. Kom. Rolnictwa – Komisja Rolnictwa pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu na 2015 rok. 
Rurarz Tomasz - Przew. Kom. Rodziny – Komisja Rodziny pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu na 2015 rok. 
Gabryś Renata – radna – na Osiedlu Ustronie nie ma ulic od 20 lat, należy jak 
najszybciej rozpocząć realizację. 
Turek Wiesław – radny – jaki jest koszt wykonanych projektów technicznych, 
które nie zostały zrealizowane? 
Kądziela Rafał – Burmistrz – koszt niewykonanych projektów technicznych to 
kwota 1mln 986 tyś zł. 
Turek Wiesław – radny – jakie jest zadłużenie ZSS Nr 1 w Opocznie? Na przyszły 
rok nie będzie środków finansowych na realizację inwestycji. 
Wołkiewicz Wiesław – radny – zadłużenie gminy jest bardzo duże, nie będzie 
można realizować inwestycji i pozyskać środków z Unii. Poprzemy ten budżet, 
ale oczekujemy zmian. 
Figura Jadwiga – radna – projekty techniczne były wykonane pod względem 
pozyskania środków z Unii Europejskiej. 
Turek Wiesław – radny – z matematyki wynika, że to była radosna twórczość. 
Kiedy będzie  zakończenie inwestycji w PGK, kiedy będzie podłączona 
kanalizacja? 
Pacan Andrzej – radny – nie należy zapominać w budżecie  o środowisku 
wiejskim. 
Kądziela Rafał – Burmistrz – problem zadłużenia ZSS Nr1 w Opocznie jest od 
2005r. ale nie był upubliczniony. Nie odprowadzono do ZUS składek na kwotę 
1mln 200 tyś zł. Mamy informacje, że będziemy musieli wpłacić do ZUS 2.5 mln 
zł. Sprawa jest w Sądzie i ostatecznego rozstrzygnięcia jeszcze nie ma. 
Bąk Barbara – Skarbnik – prawdopodobnie spłatę zadłużenia ZUS rozłoży na 
raty. 
Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie –  budowa infrastruktury wodno – 
ściekowej na terenie gminy Opoczno  idzie zgodnie z planem i jest 
współfinansowana z funduszy europejskich. Ponadto jest realizowana przy 
finansowaniu nisko oprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej w Klinach i Januszewicach są zaawansowane. Mamy 
oszczędności przetargowe i będzie można realizować  dodatkowo modernizację 
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suszarni  przy oczyszczalni ścieków. Dziś będzie podpisana umowa na 
poszerzenie tego zadania. Spółka  PGK działa zgodnie z ustawą i funkcjonujemy 
w oparciu o plan wieloletni.  
Obecny plan kończy się w roku 2015 i w okresie letnim przedstawimy Radzie 
Miejskiej nowy plan wieloletni.                                                                                   
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji - łącznik Mroczków – Dzielna. 
Kanalizacja sanitarna w Bukowcu Op. w Dzielnej jest zrealizowana. W Woli 
Załężnej będzie zakończona za 3 -4 tygodnie, obecnie trwają prace  dotyczące  
wykonania przyłącza energetycznego do skrzynki  do przepompowni ścieków. 
Po wykonaniu przyłącza energetycznego i rozruchu czterech przepompowni 
składamy wniosek o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Nadzoru 
Budowlanego w Opocznie. Niektóre prace trwają dość długo np. 
przeprojektowaliśmy odcinek kanalizacji przy budowie obwodnicy południowej  
- trwało to pół roku, a prace wykonaliśmy w ciągu dwóch dni. PGK działa w 
oparciu o plan wieloletni, a co rok plan roczny zatwierdza Burmistrz.   
Wolowska Anna – radna – jakie konsekwencje zostały wyciągnięte w stosunku 
do osób, które przyczyniły się do zadłużenia w ZSS Nr 1 w Opocznie. 
Kądziela Rafał – Burmistrz – osoby, które spowodowały tak duży dług powinny 
ponieść konsekwencje. Jak będę miał dane z ZUS i z Sądu to będę reagował tak 
jak pozwoli mi na to prawo. 
Wójcik Stanisława – sołtys z Mroczkowa Gość. – od 30 lat gmina obiecuje, że 
będzie zrealizowana droga na osiedlu, potrzebna jest również rewitalizacja 
parku i nadanie nazwy. W tej sprawie już składałam pismo. Mieszkańcy 
oczekują realnych odpowiedzi. 
Kądziela Rafał – Burmistrz – znam te problemy i je popieram, ale te pytania 
należy skierować na spotkania środowiskowe. 
Figura Jadwiga – radna – na wsi jest fundusz sołecki, a w mieście powinien być 
fundusz obywatelski.  
Mieszkanka z ul. Dalekiej – na ul. Dalekiej brakuje oświetlenia i prosi o 
realizację. 
Szczepaniak Alicja – radna – w ubiegłej kadencji byliśmy w Tomaszowie Maz. 
zobaczyć jak wygląda targowisko po modernizacji, ale nasi kupcy byli przeciwni. 
Zięba Anna – z-ca Burmistrza – kwota 30 tyś zł dotyczy modernizacji hali 
targowej, a kwota 45 tyś zł dotyczy opracowania dokumentacji technicznej 
zadaszenia ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych targowiska. 
Jest to uzgodnione między gminą a stowarzyszeniem kupców. Zawarto 
wstępnie porozumienie, że kupcy wyremontują swoje pawilony, a gmina 
wykona ciągi komunikacyjne, kanalizację i zadaszenie.   
Jest nakaz nadzoru budowlanego, aby wykonać remont hali targowej. 
Turek Wiesław – radny – jeśli w budżecie gminy jest 50 tyś zł na wykonanie 
projektu  technicznego to powinno być zamieszczone w planie inwestycyjnym, 
a nie ma. Powinna być w pierwszej kolejności koncepcja budowy, a później 
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dopiero projekt techniczny. Halę targową należy ocieplić, wykonać podsufitkę. 
Jeśli pieniądze przeniesiemy do rezerwy budżetowej to nic się nie stanie. 
Rudkowska Dorota – Poseł na Sejm RP – podziękowała za zaproszenie na sesję. 
Stwierdziła, że sesja budżetowa jest najważniejsza w ciągu roku i  opracowanie 
budżetu wymaga wielu kompromisów. Życzyła wszystkim owocnych obrad. 
Stępień Jan – radny – jeśli środki będą w rezerwie budżetowej, to czy Burmistrz 
będzie je mógł uruchomić bez uchwały Rady. 
Turek Wiesław – radny – te środki nie są zapisane w planie budżetu to nie 
możemy ich usunąć. 
Bąk Barbara – Skarbnik – jeśli środki finansowe będą w rezerwie budżetowej to 
Burmistrz sam nie będzie mógł uruchomić nowej inwestycji. 
Grzesiński Robert – radny – nie odbierajmy kupcom nadziei. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie poprawkę Komisji 
Budżetowej zgłoszona do projektu budżetu na 2015 rok: 
środki finansowe znajdujące się w rozdziale 90095, a dotyczące modernizacji 
hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66 w kwocie 30 tyś zł oraz środki z 
opracowania dokumentacji technicznej zadaszenia ciągów komunikacyjnych 
oraz pawilonów systemowych targowiska w kwocie 45 tyś zł przenieść do 
rezerwy budżetowej. 
Rada Miejska głosami: za – 6, przeciw – 11, wstrz. – 3, poprawkę odrzuciła.  
 
Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła Uchwałę RIO Nr II/313/2014 z dnia 19 
grudnia 2014r.  w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno 
na 2015 rok oraz  Uchwałę Nr II / 314 /2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie 
opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości 
sfinansowania deficytu  budżetu Gminy. 
Uchwały RIO stanowią załącznik nr 13  do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt budżetu na 2015 
rok. 
 
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę                  
Nr V / 36 /15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Opoczno na rok 2015. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 
 
Ad. pkt. 7. 

Straż Miejska – efekty realizacji zadań. 
 

Zbigniew Badowski – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – przedstawił 
informację / załącznik nr 15 do protokołu /. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie komisje przyjęły 
informację do wiadomości. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.   
Stanisława Wójcik – Sołtys Mroczkowa Gościnnego – Dziękuję Komendantowi 
Straży Miejskiej za pomoc, wsparcie. Zawsze służy mi pomocą, kiedy tylko jest 
taka potrzeba. 
Wiesław Turek – radny – Chciałem zapytać, czy sprawa z kamerami została 
załatwiona w sposób administracyjny? 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Chodziło o kamerę obrotową przy 
Miejskim Domu Kultury. Kamera zepsuła się w ubiegłym roku. Zakup nowej 
kosztowałby 4,5 tys. zł. Tej kwoty na razie nie ma. Może będzie decyzja, żeby 
kamerę zakupić ze środków bieżących. Na razie takiej decyzji nie było.  
Wiesław Turek – radny – Nie ma monitoringu na bieżąco. Jest rejestracja 
zdarzeń. Ta kwota 4,5 tys. zł to dla mnie niepojęty tryb funkcjonowania Urzędu 
Miejskiego. Kamera jest symbolem niemocy Urzędu.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Kamery często się psują                                  
z powodów atmosferycznych. Doraźnie naprawy są finansowane ze środków 
administracji. W najbliższych dniach sprawa zostanie załatwiona.  
Anna Wolowska – radna – Proszę, aby na miarę możliwości zająć się 
bezpańskimi psami. Druga sprawa, którą chciałam poruszyć to osoby bezdomne. 
W okresie letnim parę osób przebywa w okolicy, w której mieszkam. Osoby te 
są bardzo uciążliwe, zanieczyszczają klatki schodowe.  
Zbigniew Badowski – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Na Komisji 
wyjaśniałem procedury postępowania z bezdomnymi psami. Straż Miejska 
monitoruje sprawę i wszelkie zgłoszenia przekazujemy do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska lub do schroniska.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Problem bezpańskich psów jest 
problemem poruszanym na każdej sesji Rady Miejskiej. Musimy mieć 
świadomość, że rozstrzygnięć systemowych w tym temacie nie mamy. Musimy 
się zastanowić, jak usprawnić funkcjonowanie schroniska. Co czwartek psy są 
podrzucane z ościennych Gmin. W najbliższym czasie będziemy podejmować 
decyzję co do schroniska.  
Co do osób bezdomnych to miasto Opoczno radzi sobie z tym problemem.                             
W którym mieście nie ma tego problemu? Wszędzie są bezdomni. Często bywa, 
że to decyzja życiowa tych ludzi. Nie mamy możliwości wywiezienia ich do 
Stąporkowa, bez ich zgody. To nie jest masowy problem, to jednostkowe 
przypadki.  
Barbara Wacławiak – radna – Jestem pielęgniarką środowiskową. Często osoby 
bezdomne wywożone są na okres zimowy. Kiedy robi się ciepło te osoby 
wracają do Opoczna. Tylko część się aklimatyzuje w Ośrodku w Stąporkowie. 
Chciałam zaznaczyć, że na każdy sygnał Ośrodek Pomocy Społecznej bardzo 
szybko reaguje. Niestety niektórzy na własne życzenie nie chcą pomocy. 
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Alicja Szczepaniak – radna – Kiedyś karetki Pogotowia zawoziły bezdomnych 
do Stąporkowa i tego samego dnia osoba wracała, bo nie chciała podpisać zgody                 
na pobyt w Ośrodku, z uwagi na pewne ograniczenia regulaminowe.  
Jadwiga Figura – radna – Kiedy bym nie zadzwoniła do Straży Miejskiej, czy na 
Policję to pomagają. Sami też musimy reagować.  
Zbigniew Badowski – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Dziękuję 
wszystkim za współpracę w 2014 roku. Najwięcej zgłoszeń było od samych 
obywateli. Zgłoszeń było ponad 500. Staraliśmy się pomóc. Od tego jesteśmy.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Dziękuję, że Pan Komendant jest otwarty na wszelką współpracę.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i 
przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
 
Ad. pkt. 8. 

Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno. 
 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                   
i Ochrony Środowiska – przedstawił informację / załącznik nr 16 do protokołu /. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie komisje przyjęły 
informację do wiadomości. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.   
Jarosław Jurowski – radny – Koszt prowadzenia Akcji Zima obejmuje okres od 
stycznia do grudnia, miesiące listopad i grudzień, czy tylko grudzień? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                   
i Ochrony Środowiska – To miesiące listopad i grudzień.  
Jarosław Jurowski – radny – Ślisko było tylko raz w grudniu i dzisiaj drugi raz. 
Często dochodziło do stłuczek. Czy służby nie wiedzą, że nad ranem będzie 
zlodowacenie? Piaskarki wyjechały, ale za późno. Pracownicy Spółki PGK 
jeździli w nocy. Poza tym dróg III kategorii pracownicy firmy z Piotrkowa 
wcale nie odśnieżają. Według mnie kwota 65 tys. zł jest zawyżona.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                   
i Ochrony Środowiska – Zimy nie było, ale gdy są temperatury między 1 a 2  
stopnie Celsjusza to należy sypać jezdnie, bo są śliskie. Można sprawdzić,                         
są karty. 
Alicja Szczepaniak – radna – Wygrała firma z zewnątrz. Czy nie można zlecić 
gminnej Spółce PGK, aby realizowała to zadanie? Bez przeprowadzania 
przetargu? Żeby nasza firma zyskała pieniądze, żeby nie płacić firmie 
zewnętrznej? 
Barbara Wacławiak – radna – Potwierdzam. Nie było sypane. Koło Przychodni 
doszło do 4 stłuczek.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Zostanie przygotowana pełna 
dokumentacja w zakresie Akcji Zima, z pominięciem Prawa Zamówień 
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Publicznych i będzie zlecenie tego zadania własnej Spółce. To będzie zlecenie 
„in house”, gdzie nie ogłasza się przetargu, wymagana jest tylko uchwała Rady 
Miejskiej. Dokumentacja i projekt uchwały zostaną przygotowane na jedną                         
z późniejszych sesji w miesiącu letnim. Musimy się przygotować na następną 
zimę 2015-16.   
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –                            
W materiale jest zawarta informacja, że pracownicy interwencyjni też wykonują 
zadania ośnieżania. Czy są wliczani w koszt prowadzenia Akcji Zima? Czy 
płacimy za gotowość do odśnieżania, za kilometr,  jak firma jest rozliczana? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                   
i Ochrony Środowiska –W tej kwocie jest koszt zakupu mieszanki do 
pojemników 19 i do posypywania chodników. Kwota prac to 62 tys. zł, reszta to 
koszt zakupu tej mieszanki. My ogłaszamy przetarg na wykonanie zadania, 
gdzie są określone stawki jednostkowe poszczególnych prac. Płacimy nie za 
gotowość, a za wykonaną pracę. Rano pracownicy firmy przynoszą do podbicia 
karty pracy.  
Wiesław Turek – radny – Proszę zwrócić uwagę na to, że po odśnieżaniu zostają 
poryte i poniszczone przez pługi odśnieżające krawężniki.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i 
przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
 
Ad. pkt. 9. 

Sprawozdania z prac Komisji Rady a rok 2014. 
 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –     Czy 
Rada Miejska powinna głosować te sprawozdania? 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Uważam, że Rada Miejska 
powinna przyjąć sprawozdania.  
 

a) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji RGBHiU – przedstawiła 
sprawozdanie z prac Komisji / załącznik nr 17 do protokołu /.  
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z prac Komisji.  

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 1 przyjęła 
sprawozdanie z prac Komisji za 2014 rok.  

 
b) Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska                               

i Przestrzegania Prawa  
Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji GKOŚiPP – przedstawiła 
sprawozdanie z prac Komisji / załącznik nr 18 do protokołu /.  
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z prac Komisji.  

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 1 przyjęła 
sprawozdanie z prac Komisji za 2014 rok.  
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c) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 

Samorządu  
Irena Przyborek – Przewodnicząca Komisji RGŻiSS – przedstawiła 
sprawozdanie z prac Komisji / załącznik nr 19 do protokołu /.  
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z prac Komisji.  

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 1 przyjęła 
sprawozdanie z prac Komisji za 2014 rok.  
 

d) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji ZOSOK – przedstawił 
sprawozdanie z prac Komisji / załącznik nr 20 do protokołu /.  
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z prac Komisji.  

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 1 przyjęła 
sprawozdanie z prac Komisji za 2014 rok.  
 

e)  Komisja do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej  
Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji ds. RMiKF – przedstawił 
sprawozdanie z prac Komisji / załącznik nr 21 do protokołu /.  
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z prac Komisji.  

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 1 przyjęła 
sprawozdanie z prac Komisji za 2014 rok.  
 

f) Komisja Rewizyjna 
Jarosław Jurowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił 
sprawozdanie z prac Komisji / załącznik nr 22 do protokołu /.  
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z prac Komisji.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 1 przyjęła 
sprawozdanie z prac Komisji za 2014 rok.  

 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i 
przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
 
Ad. pkt. 10. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej                    
w Opocznie na rok 2015. 

Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Kom. Komunalnej – przedstawiła plan 
pracy Komisji.  
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Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie plan 
pracy Komisji.  

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę                     
Nr V/37/15 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej                   
w Opocznie na rok 2015. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

b) nabycia do zasobu mienia komunalnego spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Opocznie                                   
przy ul. Partyzantów 39A m 63.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Ja omawiałem na Komisjach 
projekt uchwały. Dzisiaj omówi go Pani Marzena Wojciechowska – zastępująca 
Panią Naczelnik Stanisławę Bednarczyk. 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – przedstawiła projekt uchwały.  
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.  
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Jadwiga Figura – radna – Moje spostrzeżenie -  zadłużenie lokalu wynosi 5 tys. 
600 zł, wycena mieszkania to 65 tys. 700 zł. Nie lepiej sprzedać tego 
mieszkania? I tak nie pokryjemy potrzeb społecznych na mieszkania komunalne.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.   

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę                     
Nr V/38/15 w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Opocznie przy ul. 
Partyzantów 39A m 63.  
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej, 
położonego wzdłuż drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem 455. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
przedstawił projekt uchwały. 
Główną intencją jest zablokowanie możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowej. 
Ta uchwała inicjuje procedurę uchwalenia planu, trwającą około jednego roku.  
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.  
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę                     
Nr V/39/15 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej, położonego 
wzdłuż drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 455. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
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d) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno 

na lata 2014 – 2020. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
przedstawił projekt uchwały. 
Proponujemy wykreślenie zapisu o przyłączeniu dwóch elektrowni wiatrowych 
w miejscowości Antoniów, Wólka Karwicka. To byłaby autopoprawka. 
Wykreślamy lokalizację, nie możliwość powstawania.  
Opinie Komisji: 
Komisje Rodziny i Budżetowa – przyjęły do wiadomości,  
Komisje Oświaty, Komunalna i Rolnictwa – przyjęły do wiadomości z 
informacją o wykreśleniu zapisów na temat elektrowni wiatrowych.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Jeśli byśmy nie wykreślili tych zapisów to mielibyśmy dwie sprzeczne uchwały 
– tę uchwałę i uchwałę o Studium. 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Wnioski i autopoprawki głosuje 
się.  
Wiesław Turek – radny - Rozumiem, że chodzi o spójność zapisów                                        
w dokumentach Naczelnika Miązka i Naczelnika Snopczyńskiego.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Tak, jeśli uchwalicie Plan gospodarki niskoemisyjnej bez poprawki to pojawi się 
sprzeczność dokumentów.  
Wiesław Turek – radny - Rozumiem, że w ogóle wyklucza się wiatraki w 
Gminie Opoczno.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Program nie jest dokumentem, który inicjuje lokalizację wiatraków. Lokalizacja 
następuje w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy lub w oparciu o plan 
miejscowy.  
Wiesław Turek – radny - To co Pan mówi dotyczy uchwały w sprawie Planu 
gospodarki niskoemisyjnej, czy uchwały w sprawie planu miejscowego? 
Jesteśmy w punkcie Plan gospodarki niskoemisyjnej, a wypowiada się 
Naczelnik Lasota, a nie Naczelnik Snopczyński. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – To 
zadanie zostało wpisane do Planu gospodarki niskoemisyjnej na prośbę PGE. 
Jest też  zapis o korzyściach z tytułu elektrowni wiatrowych. Z uwagi na 
sprzeczność ze Studium jest propozycja wykreślenia zapisów dotyczących 
lokalizacji wiatraków w miejscowości Antoniów, Wólka Karwicka.  
Wiesław Turek – radny - Zatem wniosek z Komisji jest niedoprecyzowany.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Tak, 
mówimy tu tylko o lokalizacji.  
Proszę głosować autopoprawkę - na str. 112 wykreślamy cały wiersz: 
„Przyłączenie 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej 
1980kW w miejscowościach Antoniów, Wólka Karwicka”. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę.  
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Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła 
autopoprawkę.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ja zamknął i  poddał 
pod głosowanie projekt uchwały, z autopoprawką.  

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę                     
Nr V/40/15 w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Opoczno na lata 2014 – 2020, z autopoprawką. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
 

e) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Opoczno                    
na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021”.  

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                  
i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały.  
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów w dyskusji 
Przewodniczący ją zamknął i poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę                     
Nr V/41/15 w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy 
Opoczno na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021”.  
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
 

f) rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Domu Kultury                   
w Opocznie. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Skarga 
została skierowana do Komisji resortowej – Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury / załącznik nr 28 do protokołu /. Proszę 
Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji ZOSOK – Obie Panie były na 
posiedzeniu Komisji. Skarga składa się z dwóch części. Druga jest rozpatrywana 
przez Sąd Pracy w Tomaszowie Maz. To on rozstrzygnie, czy Pani Stanek 
została niesłusznie zwolniona z pracy przez Panią Dyrektor MDK, czy nie.   
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.  
Mam wątpliwości co do paragrafu 2 – Wykonanie uchwały powierza się 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej, czy Burmistrzowi?  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Przewodniczący przekazuje 
uchwałę Burmistrzowi i monitoruje jej wykonanie. To jest jego rola.  
Wiesław Turek – radny – Otrzymaliśmy nie zaparafowany dokument. Taki 
dokument nie powinien w ogóle znaleźć się na sesji.  
Ponadto w paragrafie 1 powinno być napisane, że skargę przekazuje się do 
rozpatrzenia Burmistrzowi i tyle, nic więcej – bez tego wyliczania punktów 1), 
2) i 3). 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – To Rada Miejska rozpatruje 
skargę. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
otrzymał skargę od Przewodniczącego Rady Miejskiej po to, aby Komisja 
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tematyczna zbadała skargę i rekomendowała sposób jej rozpatrzenia Radzie 
Miejskiej.  
Jeśli o parafowaniu mówimy to jest dokument wypracowany w Radzie. Można 
tylko pytać, czy projekt uchwały jest poprawny pod względem prawnym.  
Rada Miejska posiada funkcję kontrolną w stosunku do organu wykonawczego, 
jakim jest Burmistrz. Przy takich wytycznych łatwiej będzie Burmistrzowi 
wykonywać uchwałę.  
Pani Justyna Małachowska może się wypowiedzieć, czy projekt uchwały 
przedstawiony przez Komisję jest poprawny pod względem prawnym. 
Wiesław Turek – radny – Tak nie powinno być, że na sesji zadaje się 
prawnikowi pytanie, czy dokument jest poprawny. W ten sposób stawia się 
prawnika w bardzo trudnej sytuacji. Podpowiem jaki tryb powinien być 
przyjęty. Jeśli Komisja podjęła decyzję, żeby skargę przekazać do rozpatrzenia 
Burmistrzowi to jest Biuro Rady, Urząd Miejski, aby dokument trafił 
zaopiniowany na sesję. Zmuszanie prawnika, aby na sesji wydał opinię jest 
karkołomne  i niedopuszczalne.  
Justyna Małachowska – obsługa prawna – Przed sesją zapoznałam się ze skargą              
i mogę powiedzieć, że projekt uchwały pod względem prawnym jest poprawny. 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Prawnik zaparafuje uchwałę 
przed podpisaniem jej przez Przewodniczącego, a teraz oświadczyła że jest 
poprawna pod względem prawnym. Rada Miejska podejmie uchwałę, lub nie 
podejmie. Jeśli jest wymóg zaparafować uchwałę to Pani Justyna zaparafuje 
jeden egzemplarz znajdujący się w posiadaniu Przewodniczącego, jest gotowa to 
zrobić.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji ZOSOK – Każda uchwała 
powinna być parafowana.  
Sensem uchwały jest, że Burmistrz jest bardziej władny rozpatrzeć skargę,                       
niż Komisja. 
Wiesław Turek – radny – Proszę, by parafka prawnika znalazła się                                           
u Przewodniczącego teraz.  
Jak to wygląda technicznie – kto przygotowuje projekt uchwały, zespół, 
pojedyncze osoby, czy kto? 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Dokumenty sukcesywnie trafiają 
do obsługi prawnej, niekoniecznie musi to być jedna osoba i generalnie parafki 
macie na projektach uchwał. Skoro projekt uchwały jest wypracowany przez 
Komisję to Komisja musi zdążyć przedłożyć go przed sesją prawnikowi, żeby 
radni otrzymali go z parafką. Jest obecny na sesji prawnik i składa oświadczenie 
dotyczące tego dokumentu. Ta sprawa nie powinna budzić wątpliwości.  
Bywa tak, że komisje odbywają się tuż przed sesją i wtedy obsługa prawna                          
w ostatniej chwili jest zapoznawana z dokumentem. Tak było w tym przypadku. 
Pani Justyna przed sesją zapoznała się z projektem uchwały i w tej chwili go 
zaparafowała.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji ZOSOK – Proszę o 5 minut 
przerwy. 
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Wiesław Turek – radny – Zwróćcie uwagę, czy tak dalece należy ingerować w 
to, co ma robić Burmistrz. Skargę należy przekazać i kropka.  
Ryszard Starus – radny – Czy paragraf 2 nie powinien brzmieć: „Nadzór nad 
wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej”?  
Przewodniczący zarządził 10 min przerwę. 
Po przerwie 
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Na 
obradach sesji mamy obecną skarżącą Panią Lidię Stanek. Czy Pani chce zabrać 
głos i przedstawić swoją sprawę?  
Lidia Stanek – Nie chcę odnosić się teraz do samej skargi, ale do wypowiedzi 
Pani Dyrektor MDK z posiedzenia Komisji Oświaty. 
Padły słowa z ust Pani Dyrektor, że w roku 2014 byłam zwolniona z 
obowiązków na półkoloniach letnich i stwarzała mi najlepsze warunki pracy. Z 
tego co sobie przypominam, to w tym roku nie było półkolonii letnich, tylko 
„Wakacje z lokomotywą” i nieprawdą jest, że byłam zwolniona z tych 
obowiązków. Brałam udział w robieniu kwiatków, bibułek, wycinanek, 
wiklinowych form, zabawie przy kole garncarskim. Potwierdza to mój zakres 
obowiązków na lipiec 2014r. napisany przez Panią Agatę Andrzejewską i 
podpisany przez Panią Dyrektor.   W lipcu przeprowadziłam też swoją 1 z 9 
imprez stałych w kalendarzu MDK „Asfaltowe malowanki”. W tej imprezie, 
oprócz zapewnienia materiałów do pracy, każde dziecko otrzymało imienny 
dyplom drukowany w pracowni oraz upominek. Tym zajmowałam się ja.  
Cyklicznie w lipcu prowadziłam zajęcie plastyczne darmowe z punktu widzenia 
MDK w każdy czwartek. Wstęp był wolny. 
W lipcu przeprowadziłam przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim                                   
IV Ogólnopolski Plener Malarski „Opoczno malowane zachwytem”, na który 
udało mi się zaprosić Polkę na stałe mieszkającą w Kanadzie, a jej prace 
rozsiane są po całym świecie. Z tego tytułu, gdybym wiedziała wcześniej, byłby 
to plener międzynarodowy. Ranga prac wtedy wzrasta. Była to impreza z 
kalendarza kulturalnego MDK i założono na nią 6 tys. zł. Gdy doszło już do 
realizacji okazało się, że nie ma w budżecie pieniędzy. Najlepiej gdybym w 
ogóle z niej zrezygnowała, jak mnie już kiedyś do tego zmuszono. 
Powiedziałam wtedy,   że jak nie ma na to pieniędzy, to zrobię to, jak zwykle, 
po najmniejszych kosztach. Musiałam poszukać kogoś, kto wspaniałomyślnie 
poczeka miesiąc na zapłatę   1,5 tys. zł – 1,8 tys. zł za materiały. Z tego 
względu, że dokumenty do tego pleneru powstały trochę wcześniej musiałam 
zmienić termin. Zapraszałam do pleneru osoby, które za to że wezmą udział w 
plenerze, za materiały,  namalują obraz.  Ten plener nigdy nie był poważnie 
potraktowany, jak śmiem twierdzić, dlatego że nie pozwoliłam odebrać sobie 
kontroli finansowej nad nim. Dzięki plenerowi Państwo mogą być tego 
nieświadomi, MDK stał się właścicielem ok. 100 prac    w technice olej, pastel, 
akryl itp. Łatwo policzyć 100 razy średnio 200 zł, w sumie 20 tys. zł. Czysty 
zysk to 10 tys. zł, a nawet więcej przy aukcjach. Miałam pomysł, by te 
wszystkie prace były naszą wizytówką. Niestety nigdy nie było pieniędzy na 
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oprawę prac i materiały reklamowe. Ten ostatni punkt doskonale wpisuje się do 
jak najlepszych warunków pracy.  
Dostanie się na rozmowę do Pani Dyrektor MM graniczyło niekiedy z cudem. 
Nawet dezorganizowało pracę. Nigdy na miała na to czasu, a tak właściwie                          
to bardzo często jej nie było.  
Nigdy nie wiedziałam, ile mogę przeznaczyć na zajęcie plastyczne, ze względu 
na wieczne niedobory w kasie. Bardzo często Księgowa odsyłała mnie do 
Dyrektor MM o pozwolenie. Kiedy poszłam o pozwolenie na zakup brystoli 
niezbędnych mi do prowadzenia zajęć Dyrektor MM odpowiedziała mi „Co mi 
Pani głupstwami głowę zawraca, jak trzeba kupić to trzeba”. Skończyło się 
stwierdzeniem „Dziękuję, skończyłam. Dziękuję” i musiałam wyjść.  
Następnym punktem bardzo dobrych warunków pracy i tu się odniosę do 
działań bezpośrednio związanych z rzeźbą był taki fakt,  że pojechaliśmy z 
kierowcą do sklepu Żelazny i nie chciano nam wystawić faktury przynajmniej 
na 50 zł na fartuch roboczy, bo MDK znowu zalegał z płatnościami. Kupiłam 
wtedy fartuch za własne pieniądze, co jest udokumentowane kwitem 
zwracającym mi koszty. My pracownicy musieliśmy często kupować za swoje 
pieniądze, kupować za gotówkę lub szukać kogoś kto wstrzyma się – poczeka 
na płatność, wstydząc się za firmę. Jeszcze mieliśmy zakaz komentowania tego, 
bo nasze słowa podrywały autorytet firmy, a co za tym idzie osoby 
odpowiedzialnej.  
Następnym dobrym warunkiem pracy było posiadanie 3 dyrektorek. 
Niejednokrotnie otrzymywałam telefon powołujący się na rozmowę z Panią 
Dyrektor Agatą Andrzejewską. Takie twierdzenia osób znikąd się nie biorą.                     
Te trzy dyrektorki często zlecały mi w tym samym czasie „pracę na wczoraj”.                 
A miałam jeszcze swoje zadania wynikające z kalendarza i prowadziłam 4 
grupy plastyczne. Po moich ustnych prośbach do Dyrekcji MM, aby ktoś 
koordynował zlecane mi prace Dyrektor oświadczyła, że sama powinnam 
wybierać kolejność i czy ona nie ma prawa zlecić mi czegoś w ramach 
polecenia.  
Odniosę się do słów, że byłam osobą konfliktową. Przyczyną tego było to,                         
że oficjalnie sprzeciwiałam się zniszczeniu mozaiki na Miejskim Domu Kultury, 
zasłaniając ją, niszcząc dziedzictwo kulturalne Opoczna. Następnym powodem 
uznania mnie za osobę konfliktową było zachwycenie się Miejskim Domem 
Kultury w Bełchatowie. Tam wisiały podświetlane plansze, na których były 
informacje o historii, działalności, ważne były puchary, dyplomy, ludzie którzy 
tam działali, żyli.  To było dla nich, o nich. Poza tym jest tam wspaniała galeria, 
którą byłam zachwycona, bo ta nasza galeria na patio jest uwłaczająca. 
Szczególnie dla osób, które przychodzą z zewnątrz i trochę świata poznały. 
Samo umieszczenie obrazu koło szaletu, czy siedziska jest nieporozumieniem. 
Ale największe bury dostałam za to, że zachwyciłam się gabinetem Dyrekcji, 
który był funkcjonalny, a dekoracje były z bardzo wysokiej półki, bo dba się                                 
o pracownie, a nasze pracownie, odkąd pamiętam, zawsze były 
niedofinansowane i nie można było się doprosić o dofinansowanie. Po tym 
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wszystkim dostałam     w autobusie reprymendę, gdzie Dyrekcja mówiła przez 
mikrofon, jakim jestem złym pracownikiem, bo mi się nigdy nic nie podoba.  
Podważano moje kompetencje. Jestem po Liceum Plastycznym. Z wykształcenia 
jestem pedagogiem plastykiem. Mam studia podyplomowe grafiki 
komputerowej i techniki multimedialne. Mój komputer był z 2002 roku. Cały 
czas podważano moje kompetencje i umiejętności, porównując mnie z osobą 
nowo przyjętą, która nie wiem, czy ma licencjat. Ja nic do tej osoby nie mam, ja 
nie mówię że jest mniej zdolna, ale samo wprowadzenie takich rozdźwięków i 
nasadzanie jednych ludzi na drugich jest niegodne dyrektora jednostki kultury.  
Odkąd nastała nowa plastyczka przestałam mieć super prywatne zlecenia dla 
pewnej osoby. Kiedyś dla tej prywatnej osoby zostałam nawet ściągnięta z 
urlopu w Wielki Czwartek i musiałam wykonać zlecenie, dla świętego spokoju. 
Rzeczywiście jestem konfliktowa, bo powiedziałam że nie wszystko jest tak, jak 
trzeba. To tylko czubek góry lodowej. Ja nie chcę nikogo oczerniać. Może ja się 
mylę, może nie mam racji, ja mówię tutaj jako ja, to moje prywatne odczucia, 
odczucia pracownika. One nie zawsze muszą być słuszne, one mogą podlegać 
weryfikacji, ale muszą mieć taką szansę. Z Dyrekcją nie było szans dyskutować. 
U niej było wysłuchanie co ma do powiedzenia i zero dyskusji. Jeśli się 
zaczynało dyskusję to kończyło się na słowach „Pani to ma zawsze problem i 
nie radzi sobie z żadnymi pracami”. 
Dla dobra Opoczna, dla dobra własnego sumienia, dobrze byłoby sprawdzić 
niektóre rzeczy. Ja się mogę mylić jak każdy człowiek, ale chyba nie wszystko 
było tak, jak powinno być. Szczególnie to, że my jako instruktorzy nie mieliśmy 
możliwości swobodnego prowadzenia zajęć. Musieliśmy sami zapewniać sobie, 
większość - bo niektórzy byli promowani, osoby na zajęcia nie licząc nawet na 
materiały reklamowe, bo niektórzy instruktorzy przychodzili do mnie i w 
ramach godzin wykonywałam im plakat, żeby mieli, bo to nie było brane pod 
uwagę.  
Wydaje mi się, że wprowadzenie jakiejkolwiek sprawdzalności dla każdego jest 
formą normalnej działalności. Nie ma się kto czego obawiać, jeżeli jest 
wszystko w porządku. A jeżeli są jakieś uchybienia to może trzeba się 
zastanowić, jak to zmienić i co zrobić, żeby na przyszłość te uchybienia nie 
zaistniały.  
Ja prywatnie nie mam żalu czy nienawiści, bo to nie o to chodzi. Nie można 
swoich animozji przenosić do spraw służbowych, czego niejednokrotnie 
doświadczyłam. Ale ja jestem świadoma, że czegoś takiego się nie robi.  
Prywatnie nie mam nic do osoby Pani Dyrektor. Mnie chodzi o zajmowane 
stanowisko i sprawdzenie, czy w niektórych momentach nie doszło                                          
do przekroczenia kompetencji. 
Renata Gabryś -  radna – Liczna grupa mieszkańców upoważniła mnie do 
zabrania głosu w tej sprawie i wyrażenia oburzenia z powodu dyscyplinarnego 
zwolnienia z pracy Pani Lidii Stanek. 
Radna odczytała list / załącznik nr 29 do protokołu /. 
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy 
Pani Dyrektor MDK chciałaby odnieść się do wypowiedzi Pani Lidii Stanek? 
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Monika Matusiewicz – Dyrektor MDK w Opocznie – Zdaję sobie sprawę, że 
Pani Lidii jako osoby pokrzywdzonej łatwiej się słucha. Decyzja w sprawie 
dyscyplinarnego zwolnienia z pracy Pani Lidii była ostatecznością. Sprawa 
będzie rozpatrywana przez Sąd Pracy w Tomaszowie Maz. Pierwsza rozprawa  
odbędzie się 5 marca br. Nie odniosę się do wypowiedzi Pani Lidii Stanek, bo to 
bardzo subiektywne odczucia. Słucham uważnie. Wiele słów pod moim adresem 
jest niesprawiedliwe i niegodne. Bardzo proszę Państwa o rozwagę.  
Wiesław Turek – radny – Według mojej wiedzy taka uchwała powinna posiadać 
w załączniku uzasadnienie, żeby była prawomocna. Uważam, że w projekcie 
uchwały nie powinno być wyliczenia co ma zrobić Burmistrz, a w uzasadnieniu 
powinno być napisane, że Burmistrz jest organem kompetentnym o rozpatrzenia 
skargi.  
Jarosław Jurowski – radny – Skupmy się na skardze. W moim odczuciu skarga 
dotyczy zwolnienia z pracy pracownika, a czy to zwolnienie dyscyplinarne,                    
czy inne, to o tym ma zadecydować Sąd Pracy. Powinniśmy wysłuchać co Sąd 
Pracy zadecyduje w tej sprawie. My sami możemy nie być obiektywni. Nie 
podejmiemy dziś najlepszej decyzji, ale na ten moment decyzja Komisji 
Oświaty jest salomonowa.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji ZOSOK – W przerwie spotkała 
się Komisja Oświaty i stoimy na stanowisku, że Burmistrz powinien 
przeprowadzić analizę sytuacji w MDK.  
Wiesław Turek – radny – Proszę o ustosunkowanie się do projektu uchwały 
Sekretarza i prawnika.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Obligatoryjnie uzasadnienia 
wymaga uchwała uznająca skargę za nieuzasadnioną, bo to uzasadnienie 
powinien otrzymać skarżący. Tu, jeśli byłoby kilka zdań uzasadnienia też nic by 
się nie stało, ale nie jest to konieczne. Ta uchwała ze wskazówkami dla 
Burmistrza jest właściwa, błędną nie jest.  
Wiesław Turek – radny – Odczytał punkty z paragrafu 1 – czy tak dalece 
powinniśmy ingerować? Nie mówmy co Burmistrz ma robić, nie powinniśmy 
tego robić.  
Jan Stępień – radny – Do tej pory skargi kierowane były na ręce 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Jeśli Rada nie chce zająć stanowiska                            
w sprawie to nie musi, może przerzucić to na Burmistrza.  
Wnioskuję o usunięcie tych trzech punktów z paragrafu 1. 
Barbara Wacławiak – radna – Mieliśmy już podobną sytuację - dotyczyła ZSS                 
Nr 3. Komisja Rewizyjna się tym zajmowała, ale końcowe pisma były 
kierowane do Burmistrza i on decydował.  
Alicja Szczepaniak – radna – Nie przypominam sobie, żeby na Komisji Oświaty 
była mowa o tym, jak skarga ma być rozpatrywana przez Burmistrza. Była tylko 
mowa o tym, żeby ją skierować do Burmistrza.  
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji ZOSOK – Z dyskusji wynikało, 
żeby skargę w formie uchwały przekazać Burmistrzowi. 
Alicja Szczepaniak – radna – Można przekazać skargę do Burmistrza, bez 
wymieniania co ma robić.  
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Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy 
radny Jan Stępień podtrzymuje swój wniosek? 
Jan Stępień – radny – Tak.  
Jadwiga Figura – radna - Jest parafka prawnika. Zajmiemy stanowisko poprzez 
głosowanie. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Jana Stępnia. 

Rada Miejska głosami: za – 8, przeciw – 11, wstrz. – 1 nie przyjęła 
wniosku o wykreślenie punktów 1), 2) i 3) z paragrafu 1 uchwały.  
Jan Stępień – radny – Radna Alicja Szczepaniak powiedziała, że takiego 
stanowiska Komisja Oświaty nie wypracowała.  
Alicja Szczepaniak – radna – Była mowa, że skargę przekazujemy do 
Burmistrza.  
Jan Stępień – radny – Pojawiła się wątpliwość, czy Komisja Oświaty 
wypracowała, czy nie wypracowała. 
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji ZOSOK – Komisja Oświaty 
podjęła decyzję, aby skargę przekazać do rozpatrzenia Burmistrzowi w formie 
uchwały.  
Jan Stępień – radny –  Czy o taką formę uchwały chodziło? 
Alicja Szczepaniak – radna – Ustaliliśmy to, co powiedział Przewodniczący 
Komisji Pan Łączek. Projekt uchwały otrzymaliśmy dzisiaj.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Fakt, 
projekt uchwały otrzymaliśmy dzisiaj.  
Alicja Szczepaniak – radna – Zwracam się z pytaniem do Pana Burmistrza – czy 
Pan jest za taką formą uchwały, z takimi punktami? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - Taki wiosek może zgłosić każdy radny. 
Jeśli zgłosi  go Pan Przewodniczący to powinien być poddany pod głosowanie.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.   

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 2 podjęła uchwałę                     
Nr V/42/15 w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Domu 
Kultury w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

 
g) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie. 
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy są 
kandydatury? 
Renata Gabryś – radna – Zgłaszam radnego Mieczysława Wojciechowskiego. 
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy 
radny wyraża zgodę? 
Mieczysław Wojciechowski – radny - Tak, wyrażam zgodę.  

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę                     
Nr V/43/15 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  
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h) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej                                         

Rady Miejskiej w Opocznie. 
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy są 
kandydatury? 
Anna Wolowska – radna – Zgłaszam radnego Tomasza Koperę.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy 
radny wyraża zgodę? 
Tomasz Kopera – radny - Tak, wyrażam zgodę.  

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę                     
Nr V/44/15 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  
 
Ad. pkt. 11. 

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Chciałam odnieść się do wniosku 
dotyczącego targowiska miejskiego. Posiadam wizualizację targowisk w innych 
miejscowościach w 1 egzemplarzu. Złożę go na ręce radnego Wiesława Turka. 
Jeśli będziecie zainteresowani to wydrukujemy więcej egzemplarzy.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Prosimy ten dokument zostawić w Biurze Rady.  
Barbara Wacławiak – radna – Zwracam się z prośbą do Sekretarza Miasta  - 
zmieniły się przepisy dotyczące wyborów kierowników jednostek kultury. 
Proszę, aby z tymi przepisami zapoznać radnych. Chodzi mi np. o dokonanie 
wyboru Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Nie mam tych przepisów pod 
ręką. Zmiana dotyczyła tego, że jeżeli Dyrektor posiadał umowę na czas 
nieokreślony to ustawa wyznaczała 3 lata od wejścia w życie by umowę tę 
zmienić na okres kadencji. Brany jest również pod uwagę Statut Gminy. 
Posiadamy w Statucie zapis, że Dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Jeśli 
są jakieś wątpliwości to wyjaśnię je w Urzędzie. Ustawa wprowadza dokument 
obligatoryjny przy powoływaniu Dyrektora w konkursie – dokument „umowa”, 
która dotyczy działania Dyrektora na okres kadencji. Umowa zobowiązuje go do 
przedstawienia rocznych programów.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Proszę Sekretarza, aby wyłożyć w Biurze 
Rady umowę i interpretację prawną powołania Dyrektora.  
Jarosław Jurowski – radny – Poddaję pod rozważenie przeprowadzenie 
szkolenia dla radnych. Po dzisiejszej sesji widać, że zachodzi taka konieczność.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Zakres problematyki funkcjonowania 
samorządu i Rady Miejskiej jest bardzo szeroki. To bardzo słuszna decyzja. 
Uważam, że szeroka dyskusja powinna odbyć się na komisjach, a na sesji radni 
powinni głosować i rozstrzygać rzeczy najważniejsze.  
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Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Co do szkolenia radnych to mamy 
kilka ofert. Takie szkolenie jest możliwe na miejscu dla wszystkich radnych                                 
i w rozdziale dotyczącym Rady Miejskiej przewidziałem na ten cel kwotę 3 tys. 
zł. Zorganizujemy to szkolenie. Pytanie tylko, czy tematyka szkolenia wyjdzie 
na przeciw Komisji Rewizyjnej. Sprawdzimy. Jeśli nie to dla Komisji 
Rewizyjnej przeprowadzimy odrębne szkolenie. W przeciągu najbliższych kilku 
dni podejmiemy decyzję.  
Ryszard Starus – radny – Chciałbym, aby Rada Miejska przyjęła wniosek,                           
że wyraża sprzeciw w sprawie likwidacji istniejących od lat placów zabaw, 
boisk sportowych, kortów i tego typu obiektów oraz terenów zielonych na 
terenie Opoczna.  
Wiem, że przy ul. Kopernika 14, 16 będzie zlikwidowany plac zabaw, a przecież 
chodziło o to, aby te place zabaw służyły dzieciom.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Nie 
lepiej zacząć temat na komisji? 
Ryszard Starus – radny – Czas jest bardzo ważny.  
Jan Stępień – radny – Nie jestem przeciw wnioskowi, ale czy my jesteśmy 
władni w tej sprawie? Spółdzielnia jest właścicielem terenu, mają Prezesa, 
Zarząd. Czy jako Rada Miejska możemy wprowadzić jakieś prawo? 
Alicja Szczepaniak – radna – Przy ul. Kopernika to teren Spółdzielni 
Mieszkaniowej, sprawa jest w Sądzie, na razie nie ma żadnej decyzji. 
Mieszkańcy założyli Prezesowi sprawę w Sądzie odnośnie sprzedaży.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Teren 
jest już sprzedany? 
Alicja Szczepaniak – radna – Nie. Na zebraniu Rady Nadzorczej ustalono cenę 
za 1 metr kwadratowy, ale niektórzy członkowie nie zagłosowali i mieszkańcy 
założyli sprawę w Sądzie.   
Ryszard Starus – radny – Chodzi nie tylko o ten jeden plac. W okolicy są dwa 
place zabaw i boisko. Są wytypowane już dwie działki i one są do zbycia. 
Wspólnoty nie mają możliwości uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach. 
Wcześniej było porozumienie między Wspólnotami a Spółdzielnią, że te place 
są nienaruszalne. Czy place zabaw, boiska itp. mają zniknąć z terenu Gminy 
Opoczno? Chodzi o sygnał ze strony Rady Miejskiej.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Proszę 
Burmistrza o wypowiedź w tej sprawie.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Nie jesteśmy właścicielem, nasze 
możliwości są bardzo ograniczone. Jasne, że są nam potrzebne te tereny, ale na 
tę chwilę nie jesteśmy stroną w konflikcie. Proponowałbym konsultacje 
społeczne, żeby społeczeństwo się określiło. Przedszkole jest potrzebne, ale i 
plac zabaw. Mamy tereny, które można wskazać pod przedszkole. Podejmiemy 
jakieś rozwiązanie. Dane na tę chwilę nie są kompletne i nie możemy 
podejmować żadnych wiążących decyzji w tej sprawie.  
Ryszard Starus – radny – Są prowadzone rozmowy. Z bloku na Kopernika 16 
Pan prowadzi sprawę. Ja sygnalizowałem.  
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Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Rada wielokrotnie w różnych 
problemach wypowiadała się w formie innej niż uchwała. Radnemu Starusowi 
chodzi o stanowisko Rady Miejskiej lub apel. Na najbliższej komisji należałoby 
przepracować temat i wypracować projekt.  
Od czasu do czasu Spółdzielnia Mieszkaniowa zgłasza do Gminy problem dróg 
osiedlowych. Gmina przejmowała po kawałku drogi np. przy Przedszkolu                  
Nr 8. To jest najskuteczniejsza obrona placów zabaw i boisk. Może warto 
byłoby zastanowić się, może nawet Spółdzielnia Mieszkaniowa myśli o tym, czy 
nie przejąć tego placu zabaw wraz z drogą osiedlową. Taka sugestia – 
wypracować stanowisko na komisji lutowej, a przegłosować na sesji w marcu.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Nie 
mamy przygotowanego dokumentu.  
Wiesław Turek – radny - Wystarczy oświadczenie Rady Miejskiej zawierające 
wniosek radnego Starusa.  
Ryszard Starus – radny – Rada Miejska wyraża sprzeciw w sprawie likwidacji 
istniejących od lat placów zabaw, boisk sportowych, kortów i tego typu 
obiektów oraz terenów zielonych na terenie Opoczna.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Ryszarda Starusa.  

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła 
oświadczenie, że wyraża sprzeciw w sprawie likwidacji istniejących od lat 
placów zabaw, boisk sportowych, kortów i tego typu obiektów oraz terenów 
zielonych na terenie Opoczna.  

 
Barbara Wacławiak – radna – Powstaje nowa budka na terenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów naprzeciw Szpitala. Cały czas mówiliśmy, 
aby takie budki nie powstawały.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Wiecie Państwo, że jestem uczulony na 
estetykę miasta. Jestem przeciwny powstawaniu tego typu obiektów. Nigdy nie 
zrozumiem Naczelnika Lasoty.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - 
Zgodnie z Ustawą o planowaniu przestrzennym obiekt tymczasowy do 1 roku 
nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy. Aby zablokować powstawanie 
tego typu obiektów  należałoby w planie miejscowym zapisać zakaz na 
lokalizację tego typu obiektów.  
Barbara Wacławiak – radna -  Pan mówi, że zgodnie z ustawą taki obiekt może 
stać do 1 roku czasu. A jak będzie stać dłużej to kto zareaguje?  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych –
Od tego jest Nadzór Budowlany. 
Barbara Wacławiak – radna -  Te budki stoją po 15 lat.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – W czyjej gestii, kto podejmuje decyzję  
lokalizacji budki? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych -
Ustawa o planowaniu przestrzennym tutaj nie działa. Powinno być zgłoszenie 
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do organu administracji architektoniczno-budowlanej, ale w projekcie 
budowlanym nie jest zapisane, że budka może funkcjonować do roku.  
Barbara Wacławiak – radna -  A sprawy sanitarne – kto zabezpiecza? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Sanepid – przed dopuszczeniem do użytku  jest wymagana kontrola Sanepidu.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Nie wkraczajmy w kompetencje 
Sanepidu. Skupmy się na tym, by nie robić głupstw budowlanych, by miasto 
miało strukturę urbanistyczną, by budowane było według koncepcji, zamysłu. 
Będę wymagał tego od Naczelnika Lasoty, by nie było przypadkowości, 
ohydnych budek  i domów. Proszę podpowiedzieć nam jak to zrobić, aby miasto 
rozwijało się   w sposób przemyślany urbanistycznie i architektonicznie.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
To trzeba określić w planach miejscowych – zapisać co może powstawać na 
danym terenie.  
Wiesław Turek – radny – To będzie pociągało za sobą koszty w przypadku 
terenów w mieście, które nie są objęte planem miejscowym. 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Najpierw trzeba się zastanowić, co trzeba zrobić na terenach, które mają plany 
miejscowe, bo one generują koszty, inwestycje.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Chcemy uporządkować to co jest, nie 
mówimy o nowych terenach. Chodzi o to, aby nie dopuścić do bałaganu, żeby to 
nie była architektura, która rzutuje na estetykę, żeby to była zabudowa 
przemyślana.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Od kiedy jestem w Wydziale żadna decyzja na powstanie budek i zabudowę 
kontenerową nie została wydana.  
Wiesław Turek – radny – Na komisjach powinniśmy zająć się tymi terenami, 
które nie są objęte planami miejscowymi, bo to generuje koszty, pociąga skutki 
finansowe i merytoryczne związane z planowaniem przestrzennym w mieście.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Musimy zdiagnozować potrzeby 
urbanistyczne i opracować strategię rozwoju. Jest nam potrzebne szkolenie 
specjalistyczne.  
Wiesław Turek – radny – Mamy już jeden z tematów na szkolenie.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Chciałem zgłosić temat odśnieżania 
chodników w Kruszewcu i Libiszowie. W Kruszewcu jest wąski pas asfaltu 
niedolany, samochód przywiózł tłuczeń i wysypał go na chodnik. Są pracownicy 
interwencyjni, również z terenów wiejskich. Pracownicy ze wsi mogą również 
wykonywać prace na wsi. W związku z powyższym składam zapotrzebowanie 
na odśnieżanie chodnika w Kruszewcu i Libiszowie.  
Drugi temat – wybory sołtysów i Rad Sołeckich. Uważam, że na zakończenie 
kadencji sołtysi powinni otrzymać jakieś podziękowanie i dyplom.  
Proszę, aby zaprzysiężenie nowych sołtysów odbyło się na sesji.  
Proszę również, aby członkowie nowych Rad Sołeckich otrzymali 
zaświadczenie o powołaniu. Można przekazać je przez sołtysów.  
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Uważam, że podczas wyborów członków do Rad Sołeckich każdy mieszkaniec 
danej wsi powinien mieć możliwość oddania tylko jednego głosu.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Nie ma ślubowania sołtysów. Są 
zaświadczenia wręczane w Urzędzie Miejskim przez Burmistrza.  
Będzie zmiana Zarządzenia w  sprawie wyborów do Rad Sołeckich. Wcześniej 
był zapis, że można głosować na cały skład Rady Sołeckiej. Jesteśmy na takim 
etapie, że można to zmienić. Radny Jan Stępień zwrócił uwagę na konieczność 
zmiany i będzie zmiana.  
Andrzej Pacan – radny – Ja uważam, że tamten sposób głosowania był bardzo 
dobry.  
Jan Stępień – radny - Wyjaśniałem na Komisji Rolnictwa o co mi chodzi -                                
o reprezentatywność społeczeństwa.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Obydwie metody są 
dopuszczalne. Od poniedziałku odbywają się zebrania wiejskie wyborcze i do 
tej pory sprawa musi być wyjaśniona. Pomóżcie nam.  
Jan Stępień – radny – Panie Sekretarzu, dotarły do Pana moje argumenty? 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Tak, przekonały mnie te 
argumenty. 
Jan Stępień – radny – Chodzi o reprezentatywność. 
Andrzej Pacan – radny – Szkoda, że nie ma obecnych sołtysów.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Temat został poruszony na Komisji Rolnictwa. 
Kierunek wskazany przez radnego Jana Stępnia jest słuszny. Uważam, że to 
bardziej sprawiedliwe rozwiązanie, niż to które obwiązywało wcześniej.  
 
 Ad. pkt. 12 

Zamknięcie obrad.  
 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz 
Wołąkiewicz podziękował obecnym za udział i zamknął V sesję Rady 
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam piątą sesję Rady Miejskiej                                    
w Opocznie”. 
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 16.35 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 2 marca 2015r.      
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 
 

Grzegorz Wołąkiewicz 
 
 

Protokołowały:                                     Sekretarz obrad 
                                               
Marta Gonsiewska                                Tomasz Rurarz 
 
Bogumiła Kędziora 
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