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PROTOKÓŁ NR XIX / 16 
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 18 marca 2016r. 
 

Adn. pkt. 1  
  Otwarcie obrad.                                                                                                     

Dziewiętnastą sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Sobczyk wypowiadając 
formułę: „Otwieram dziewiętnastą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik                            
nr 3 do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Na sali jest 19 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 
 
Adn. pkt. 2          

Wybór sekretarza obrad.                                                                                 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował 

radną Annę Wolowską, która wyraziła na to swoją zgodę. 
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radną 

Annę Wolowską na sekretarza obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 
 

Adn. pkt. 3            
Przedłożenie porządku obrad.                                                                       
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad 

został doręczony wraz z zaproszeniem na sesję. Proponowany porządek obrad 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Następnie Przewodniczący zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 

obrad sesji.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – wnosi o wykreślenie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy 
Opoczno. O uzasadnienie proszę Burmistrz Annę Ziębę.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – W związku z rozstrzygnięciem 
przetargu na sprzątanie w materiałach sesyjnych otrzymaliście Państwo 
propozycję uchwały z nowymi stawkami. Od lipca 2013r. nie było regulacji 
podatku śmieciowego. Jest przygotowany nowy projekt uchwały ze stawką 
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liczoną od osoby, ale temat wymaga jeszcze konsultacji i rozmów. Proponujemy 
przenieść uchwałę na następną sesję w kwietniu.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – wnosi o wykreślenie z porządku obrad sesji 
projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/435/14 Rady Miejskiej      
w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 
Gminy Opoczno. Wnoszę, aby projekt uchwały bardziej przedyskutować                               
i przenieść na następną sesję.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza 
Opoczna Rafała Kądzieli, aby z porządku obrad wykreślić projekt uchwały                       
w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 
 

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek 
Burmistrza Rafała Kądzieli, aby z porządku obrad wykreślić projekt uchwały                       
w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7a do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Wiesława Wołkiewicza, aby z porządku obrad wykreślić projekt uchwały                       
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/435/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
29 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Opoczno. 
 

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 1, przyjęła wniosek 
radnego Wiesława Wołkiewicza, aby z porządku obrad wykreślić projekt 
uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/435/14 Rady Miejskiej                                 
w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 
Gminy Opoczno. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7b do protokołu. 
 
Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołów z obrad  XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej                             

w Opocznie.  
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.      
6. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie 

Opoczno. 
7. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2015 – ocena.  
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8. Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2015 – 
koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek. 

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2015r., w tym sport i kultura fizyczna. 

10. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2013-2015 w zakresie prowadzenia 
Placówek Wsparcia Dziennego. 

11. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Gminy Opoczno na lata 2013-2015. 

12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz 
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.  

13. Czystość i porządek w gminie – ocena oraz analiza opłat za odpady komunalne. 
14. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.          
15. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Rejonowe Koło 
Pszczelarzy w Opocznie. 

b) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Ludowy Klub 
Sportowy „Kaja” Opoczno. 

c) upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy Opoczno 
porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu lokalnego 
transportu zbiorowego.  

d) zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego                                       
w Opocznie. 

e) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 
f) przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu 

mienia komunalnego.  
g) wyrażenia zgody na  bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

zabudowanej pawilonem handlowym.  
h) określenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
i) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Opoczno. 

j) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich.  

k) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2016.  

l) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
sołectwa Sobawiny.  

m) rozpatrzenia uwag, uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej”.  

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

o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029. 
p) przekazania środków finansowych dla policji.  
q) zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 

2016.   
r) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 
16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. pkt. 4            

Przyjęcie protokołów z obrad Nr XVII i XVIII sesji VII kadencji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokoły były wyłożone                     
w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym statutem gminy, również 
dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem sesji.  
Wiceprzewodniczący Rady pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu. 
 
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych 
jest za przyjęciem protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie                          
w wersji przedłożonej. 
 

Rada Miejska głosami:  za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół 
z obrad XVII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie. 
 
Tomasz Kopera – radny – Zgłaszam, że powstał nowy Klub Radnych – Prawo 
i Sprawiedliwość przy Radzie Miejskiej w Opocznie, w skład którego wchodzą: 
radna Anna Wolowska, radny Mieczysław Wojciechowski i radny Robert 
Grzesiński. Przewodniczącym Klubu zostałem ja.  
Na ręce Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej przekazuję regulamin Klubu.  
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do 
drugiego protokołu. 
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych 
jest za przyjęciem protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Opocznie                          
w wersji przedłożonej. 
 

Rada Miejska głosami:  za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół 
z obrad XVIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie. 
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Ad. pkt. 5          
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.   
 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie z 
działalności międzysesyjnej.                                                                                                    
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – odczytał list Państwa Serafin, 
rodziców niepełnosprawnej dziewczynki dziękujących za pomoc.  
Jarosław Jurowski – radny – W sprawozdaniu jest mowa o „przekazaniu                               
w użyczenie dla Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Piotrkowie 
Trybunalskim zbiornika wodnego przy ul. 17-go Stycznia, z wyłączeniem 
miejsca wyznaczonego i wykorzystywanego do kąpieli”. Obawiam się, że za 
każdym razem przy organizacji imprezy będziemy musieli prosić o zgodę 
Polskiego Związku Wędkarskiego na naszym zbiorniku.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – To jest przedmiotem negocjacji,                            
które podejmiemy z wędkarzami. Zastanawiamy się, jak to rozwiązać. Jak 
rozgraniczyć te dwie strony - stronę rekreacji i stronę dla wędkarzy.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Umowa dzierżawy to 
przedłużenie rozwiązania, które funkcjonowało do tej pory. Umowa 
dotychczasowa wygasła. Została ona przedłużona na dotychczasowych 
warunkach. Co do zasad korzystania przez wędkarzy ze zbiornika – do umowy 
będzie załącznikiem szczegółowy regulamin. Pierwsze spotkanie z wędkarzami 
odbędzie się 6 kwietnia.  
Jarosław Jurowski – radny – Nawet szkolenie na zbiorniku musi być 
zatwierdzone przez Polski Związek Wędkarski Okręgu w Piotrkowie. 
Przestrzegam, że takie mogą być konsekwencje użyczenia. Możemy zamknąć 
sobie drogę szkoleń czy zawodów, będziemy prosić o zgodę PZW.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Chciałam zapytać o kontrole rolników w 
zakresie OC – kto je będzie przeprowadzał, kiedy, skąd taka decyzja i temat? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Proszę o wypowiedź Panią Naczelnik 
Bednarczyk.  
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – Obowiązkowe ubezpieczenia rolników i obowiązek 
przeprowadzania kontroli wynika z ustawy o obowiązkowym 
ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych.  
Ustawa była wydana w 2013 roku. Od tamtej pory obowiązek przeprowadzenia 
kontroli jest nałożony na Burmistrza ustawą. Podejmiemy w tym temacie  
zarządzenie. Te sprawy sprawdza NIK, a zatem musimy to prowadzić. Sankcje 
nałożone na rolników to: 
- w przypadku braku ubezpieczenia OC od gruntów rolnych 1/10 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (ok. 180 zł); 
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- w przypadku braku ubezpieczenia OC na budynki ¼ minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (ok. 450zł). 
Kontrole będzie przeprowadzał pracownik Urzędu Miejskiego                                          
z przedstawicielem Straży Miejskiej.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy wszyscy Burmistrzowie w kraju takie 
kroki poczynają wobec swoich rolników? 
Tomasz Kopera – radny – Chciałem zapytać o spotkanie kupców w sprawie 
powstania supermarketu Caufland. Jakie działania zostały podjęte, by 
zablokować tę inwestycję? Czy Gmina podjęła jakieś kroki celem zablokowania 
inwestycji? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Odbyły się już 4 spotkania. Nie 
jesteśmy stroną postępowania. Właścicielem gruntów jest osoba prywatna. 
Pierwsze warunki zabudowy zostały wydane dla Invest Projekt w 2014 roku. 
Nasze możliwości blokowania inwestycji się skończyły. Decyzyjny jest 
wyłącznie właściciel gruntu. Pozwolenie na budowę wydaje Starostwo 
Powiatowe. Nasze możliwości jako Gminy się skończyły. Nie jestem 
zwolennikiem budowania sklepów wielkopowierzchniowych na terenie miasta, 
w centrach miast.  
Tomasz Kopera – radny – Warunki zabudowy wydał Burmistrz Wieruszewski                             
i nie było innej możliwości prawnej, by wydać inne warunki zabudowy. Ten 
teren 1,5 ha o wartości 250-300 zł za 1 metr kw. jeszcze kilka lat temu były 
własnością Gminy. W dziwnych okolicznościach Gmina została wykreślona 
jako właściciel z Księgi Wieczystej. Temat ten był poruszany na Komisji 
Rewizyjnej. Proszę Burmistrza, aby zapoznał się z protokołem Komisji 
Rewizyjnej. Nie zarzucam Burmistrzowi opieszałości. Wiem, że warunki 
zabudowy nie mogą ulec zmianie. Proszę o przyjrzenie się sprawie, ponieważ 
jest to bardzo duży majątek - 1,5 ha gruntów w centrum miasta.  Należałoby 
przeprowadzić audyt działań prawnych byłego Burmistrza, choć audyt 
wewnętrzny. Ponadto uważam, że zasadne jest poinformowanie instytucji 
zewnętrznych np. NIK o zbadanie tej tematyki pod kątem postępowania 
sądowego.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Wczoraj odbyło się spotkanie                                    
z przedstawicielami handlu opoczyńskiego i też wnioskowali o zbadanie sprawy 
i żeby zrobić wszystko, by zablokować tę inwestycję.  
Aby zablokować inwestycję postawiliśmy warunki zaporowe, prawie 
niewykonalne. One stawiają inwestora w bardzo trudnej sytuacji. Inwestor 
musiałby zainwestować na rzecz dobra Gminy ok. 2,5 mln zł. Proszę Naczelnika 
Snopczyńskiego, aby wyartykułował nasze propozycje inwestycyjne. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
Jedyną możliwością zablokowania inwestycji był układ drogowy. Zaleciliśmy 
potencjalnemu inwestorowi przebudowę układu drogowego, ponieważ budowa 
tak dużych obiektów – są generalnie dwa obiekty każdy o powierzchni ok.  2 
tys. m kw., jak również spodziewana liczba klientów spowodowałyby paraliż 
miasta w tym rejonie.  
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Inwestor wystąpił do nas o zjazd z ul. Dworcowej, której zarządcą jest 
Burmistrz Opoczna, jak również o możliwość zjazdu z ulicy wewnętrznej 
Piotrkowskiej /dawna Ozmowska/.  
Postawiliśmy inwestorowi warunki dotyczące tej ulicy wewnętrznej 
Piotrkowskiej co do jej przebudowy, a więc poszerzenie pasa drogowego do                     
7,5 metrów, wyodrębnienie w ramach pasa drogowego jezdni o szer. 5,5, 
metrów i chodnika o szer. 2 metry, wyniesiony prób zwalniający przy wjeździe 
na tę ulicę, ze względu na bliskość Szkoły Specjalnej.  
Co do ul. Dworcowej - poszerzenie pasa ulicy Dworcowej z prawo skętem i 
lewo skrętem, więc likwidacja pasa zieleni od wysokości wjazdu na ten 
istniejący teren,  
sygnalizacja świetlna, która wiąże się z przebudową skrzyżowania ulicy  
Dworcowej, Piotrkowskiej, Kossaka. Sygnalizacja świetlna wyposażona                             
w minutniki.  
Kolejny temat to zalecenia dotyczące obecnej drogi wojewódzkiej – tzn.                            
ul. Piotrkowskiej. Przekazaliśmy ul. Piotrkowską, ale zostały utrzymane 
wszystkie zalecenia, które myśmy nałożyli na potencjalnego  inwestora. 
Mówimy od  wyjazdu z bazarku, a więc poszerzenie pasa drogowego, jak 
również lewo skręt z ul. Piotrkowskiej w kierunku ul. Kossaka.  
To duży zakres, jeśli chodzi o przebudowę układu drogowego. Oni wyceniają to 
na kwotę 2,5 mln zł. Dążymy do tego, aby umowa na przebudowę pasa 
drogowego była zawarta z firmą Caufland, a więc nie z firmą zajmującą się 
obsługą realizacji inwestycji – firmą Genesis. W umowie zostaną zawarte 
obowiązki, które będą spoczywały na inwestorze. Niewykonanie tego będzie się 
wiązało z karami. To będzie zwrot kwoty, na którą wyceniają przebudowę 
układu drogowego. To jest ich wycena, którą my potwierdzamy. Jak również z 
tytułu zajęcia pasa drogowego kary nałożone przy nielegalnym zajęciu pasa, 
przekroczeniu pasa. Czas realizacji przebudowy układu drogowego określają na 
3 miesiące. Na dziś jest opracowywana dokumentacja techniczna. Dotyczy ona 
obiektów kubaturowych, jak również dotyczy przebudowy układu drogowego.  
Narzuciliśmy przebudowę układu, oni wykonali koncepcję, która została przez 
nas zatwierdzona. Dopóki nie zostanie podpisana umowa to zgody naszej jako 
takiej nie ma. Ta umowa zabezpieczy nas jako Gminę, że nie zostaniemy z tym, 
że przebudowa układu będzie należała w końcu do nas.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – W 2014 roku Burmistrz Wieruszewski 
sprzedał ziemię w okolicach rzeki i mostu pod sklep wielkopowierzchniowy. 
Można się spodziewać, że w okolicy ul. 17-go Stycznia taki sklep powstanie i 
nie będzie możliwości zablokowania tej inwestycji.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Był czas, że Rada Miejska mogła zablokować, 
ale musimy szerzej spojrzeć dziś na sprawę. To tereny prywatne i my jako Rada 
Miejska nie mamy wielkiej możliwości, żeby zablokować.  
Robert Grzesiński – radny – Jedyną możliwością wsparcia lokalnych kupców 
jest stworzenie jak najlepszych warunków na targowisku. W naszych rękach jest 
to, jak będzie wyglądał bazarek. Chodzi o to, by lokalni kupcy mogli 
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konkurować ze sklepami wielkopowierzchniowymi. Stwórzmy im warunki do 
tego.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Przychylam się do wniosku. Robimy 
wszystko, by utrzymać bazarek. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli chodzi o lokalny bazarek 
przy ul. Piotrkowskiej to w środę zostanie podpisana ostatnia wersja projektu                     
i wyślemy ją do projektanta. Do końca czerwca powinna wpłynąć do Wydziału 
Techniczno-Inwestycyjnego ostateczna wersja. Remont bazarku będzie 
przebiegał etapami. Jako ostatnie będzie zadaszenie ciągów komunikacyjnych.  
Alicja Szczepaniak – radna – W 2015 roku na sesji byli kupcy i wypowiadali 
się że dla nich supermarkety nie są konkurencją. Prosili Burmistrza o 
poprawienie warunków na bazarku.  
Wiesław Turek – radny – Jeśli chodzi o budowę sklepów 
wielkopowierzchniowych to jeśli inwestor wystąpi do Urzędu Miejskiego                         
o decyzję to w trybie administracyjnym, ani Burmistrz, ani urzędnicy, nie 
wezmą odpowiedzialności za odmowę.  
Co do konkurowania - jest równość gospodarowania. My robimy projekt 
bazarku, ale w całej gminie jest wielu kupców i nie ma mowy o pomaganiu. 
Powinniśmy zachować proporcje i nie preferować co niektórych.  
Tomasz Kopera – radny – 59% kupców z ul. Piotrkowskiej jest przeciwnych 
supermarketom w tej części miasta.  
Jadwiga Figura – radna – Mieszkam blisko bazarku. Od lat trwa walka,                                     
by kupcy pracowali w odpowiednich warunkach.  
Wiesław Turek – radny – Ten temat jest zamknięty. Dlaczego do niego 
wracamy?   
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął 
punkt 5 programu sesji.  
 
Ad. pkt. 6          

Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie                          
w gminie Opoczno. 
 
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – przedstawił 
informację w postaci prezentacji multimedialnej. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Informacja z Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły 
informację do wiadomości.  
 
Zbigniew Sobczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Radni doceniają 
pracę Urzędu Pracy w aktywizacji bezrobotnych.  
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Robert Grzesiński – radny – Dziękuję w imieniu pracowników Szpitala, 
radnych i mieszkańców.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt 6 
programu sesji.  

 
 
 

Ad. pkt. 7          
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2015 – ocena.  

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – opinia pozytywna 
Barbara Wacławiak – radna, Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty – 
Na posiedzeniu Komisji Pani Alicja Szczepaniak – radna – pytała, czy jest 
możliwość przesunięcia środków na świetlicę PINOKIO, w związku z tym że do 
konkursu ofert nie przystąpili wszyscy realizujący te zadania w poprzednich 
latach.  
K. Komunalna – przyjęła do wiadomości 
K. Budżetowa – przyjęła do wiadomości 
K. Rolnictwa – przyjęła do wiadomości 
K. Rodziny – przyjęła do wiadomości  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt 7 
programu sesji.  

 
Ad. pkt. 8          

Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno                     
za rok 2015 – koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek. 
 
Edyta Krzysztofik – Kierownik do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 
Zbigniew Sobczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Witam Prezesa 
Zarządu Gminnego ZOSP RP Jerzego Wijatę.  
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Jerzy Wijata - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – podziękował za 
zaproszenie na sesję i przedstawił informację. Proszę  o poprawę remizy                            
w Kraszkowie i o termomodernizację remiz w Kruszewcu i Libiszowie.  
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 
Jarosław Jurowski – radny,  Komendant Gminny OSP – W stosunku do 
2014 roku odnotowaliśmy bardzo duży wzrost pożarów i miejscowych zagrożeń 
o 25%. Proszę sołtysów, aby uczulili rolników, by nie wypalali trawy. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – W sprawozdaniu i w rzeczywistości są 
rozbieżne dane. W OSP Kruszewiec jest napisane, że jest 39 członków, a jest 
64, bo sprawdzałem.  
Jarosław Jurowski – radny,  Komendant Gminny OSP – Materiał został 
przygotowany na podstawie ogólnopolskiego systemu OSP z 2014 roku. Ta 
liczba mogła się zmienić.  
Jerzy Wijata - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Proszę spojrzeć na 
datę sporządzenia informacji.  
Eugeniusz Łączek – radny – W OSP Opoczno nie ma najmłodszego zaplecza. 
Co spowodowało taki stan? 
Jerzy Wijata - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Pokazałem stan 
faktyczny. Konkretny Zarząd OSP prowadzi politykę w tym zakresie.  
Jarosław Jurowski – radny,  Komendant Gminny OSP – Młodzi się 
wykruszają. Nowy Prezes przyjął za priorytet utworzenie młodzieżowej drużyny 
pożarniczej dziewcząt i chłopców.  
 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły 
informację do wiadomości.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął 
punkt 8 programu sesji.  
 
Ad. pkt. 9       

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2015r., w tym sport i kultura fizyczna. 
 
Edyta Krzysztofik – Kierownik do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
Dodatkowa informacja z Urzędu Miejskiego w Opocznie stanowi załącznik                    
nr 13 do protokołu.  
 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły 
informację do wiadomości.  
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Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt 9 
programu sesji.  
 
Ad. pkt. 10     

Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2013-2015 w zakresie 
prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego. 
 
Edyta Krzysztofik – Kierownik do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły 
informację do wiadomości.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt 10 
programu sesji.  
 
Ad. pkt. 11  

Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Gminy Opoczno na lata 2013-2015. 
 
Edyta Krzysztofik – Kierownik do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły 
informację do wiadomości.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt 11 
programu sesji.  
 
Ad. pkt. 12  

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 
2015 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.  
 
Edyta Krzysztofik – Kierownik do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – Dopowiem tylko, że art. 
179 ustawy nakłada na Burmistrza obowiązek złożenia sprawozdania Radzie 
Miejskiej za ubiegły rok.  
 



12 
 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły 
informację do wiadomości.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt 12 
programu sesji.  
 
Ad. pkt. 13 

Czystość i porządek w gminie – ocena oraz analiza opłat za odpady 
komunalne. 

 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – przedstawił informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
Materiał z PGK Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły 
informację do wiadomości.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt 13 
programu sesji.  
 
Ad. pkt. 14 

Straż Miejska – efekty realizacji zadań.          
 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – przedstawił 
informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły 
informację do wiadomości.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął punkt 14 
programu sesji.  
 
Ad. pkt.15.     

Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Rejonowe 
Koło Pszczelarzy w Opocznie.  
Tomasz Łuczkowski - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały                                  
w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez 
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Opocznie.   
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Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 15, przeciw - 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę                            
Nr XIX/164/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy 
Opoczno przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
 
b) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno Przez Ludowy 
Klub Sportowy „Kaja” Opoczno. 
 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały                           
w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Ludowy 
Klub Sportowy „Kaja” Opoczno.  
Dodatkowo Pan Sekretarz zaprosił Radnych do pracy nad zmianami Statutu 
Gminy Opoczno /załącznik nr 18 do protokołu/. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 15, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                   
Nr XIX/165/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy 
Opoczno przez Ludowy Klub Sportowy „Kaja” Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
c) upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy 
Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań                         
z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Andrzej Kopania - Prezes MPK Sp. z o.o. w Opocznie - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie:  upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu 
Gminy Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań                            
z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.  
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  



14 
 

 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 15, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                     
Nr XIX/166/2016 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia               
w imieniu Gminy Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących 
realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
 
d) zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego                               
w Opocznie. 
 
Tomasz Łuczkowski - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały                            
w sprawie:  zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego                        
w Opocznie. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 15, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                   
Nr XIX/167/2016 w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury                             
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
e )przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego. 
 
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki  
Gruntami - przedstawiła projekt uchwały w sprawie:  przejęcia prawa 
własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada Miejska głosami: za - 16, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                  
Nr XIX/168/2016 w sprawie: przejęcia prawa własności nieruchomości do 
zasobu mienia komunalnego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
f) przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do 
zasobu mienia komunalnego. 
 
Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami - przedstawiła projekt uchwały w sprawie:  przejęcia prawa 
własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały . 
 

Rada Miejska głosami: za - 14, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                     
Nr XIX/169/2016  w sprawie: przejęcia prawa własności składnika 
gruntowego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
g) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym. 
 
Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej 
pawilonem handlowym. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje zaopiniowały projekt uchwały 
następująco: Komisja Oświaty: pozytywnie, Komisja Komunalna: negatywnie, 
Komisja Budżetowa: negatywnie, Komisja Rolnictwa: pozytywnie, Komisja 
Rodziny: przyjęła do wiadomości. 
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. 
Jadwiga Figura – radna - Reprezentuję mieszkańców tego bloku, ponieważ 
sama w nim mieszkam. Konflikt trwa od 1994r. Chcieliśmy wykupić ten teren, 
ale stało się inaczej. Państwo Ścierwiccy dostali zgodę na dzierżawę na 15 lat, 
ale pod zakład fryzjerski. Teraz jest tam zakład reperujący kosiarki. Jest to 
bardzo uciążliwe dla mieszkańców bloku. Większość ludzi tam mieszkających 
to emeryci. W imieniu mieszkańców proszę o wydzierżawienie tylko na 3 lata, 
bez prawa wykupu. Dysponuję dokumentami (od 1994r.). Jeśli Państwo radni 
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chcą, mogę je udostępnić. Zapraszam Państwa abyście zobaczyli jak uciążliwe 
jest tam życie. 
Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Popieram stanowisko Pani 
radnej. Rozumiem, że umieszczenie tam tego typu działalności może być 
uciążliwe. Jedno jest bardzo istotne. Udzielenie zgody na dzierżawę 10-cio 
letnią uprawnia dzierżawcę do skorzystania z zakupu tej nieruchomości w 
ramach przetargu ograniczonego. 
Jadwiga Figura – radna - Dziękuję Pani Burmistrz w imieniu mieszkańców za 
poparcie. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący zamknął ją                            
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 3, przeciw - 11, wstrz. -  3 NIE podjęła 
uchwały  w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
h) określenia terminu, częstotliwości i uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały                                      
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                  
Nr XIX/170/2016 w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
i) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Opoczno. 
 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały                                   
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Opoczno. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. 
Jarosław Jurowski – radny - Powinniśmy tę uchwałę wycofać, ponieważ nie 
sprecyzowaliśmy sposobu uiszczania opłat. 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - Jeśli się zmieni metoda to zmienimy 
uchwałę, a jeżeli nie, to pozostanie bez zmian. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący zamknął ją                                   
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                          
Nr XIX/171/2016 w sprawie:  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
 
j) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub 
zarządzającym jest  Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania                       
z nich. 
 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały                                 
w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub 
zarządzającym jest  Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z nich. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.   
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz - 0 podjęła uchwałę                      
Nr XIX/172/2016 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem  lub zarządzającym jest  Gmina Opoczno oraz warunków 
i zasad korzystania z nich. 
 Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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k) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno na rok 
2016. 
 
Stanisław Miązek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały                                      
w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno na rok 2016. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
 
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. 
Mieczysław Wojciechowski – radny - Chodzi mi o kwotę, jaką w tym roku 
gmina wyda na zwierzęta bezdomne. Co roku ta kwota rośnie. Chodzi mi o to,                 
by radni wypowiedzieli się na temat czipowania psów.  Ludzie z innych gmin 
nam je podrzucają. Możemy zaoszczędzić. Gdyby zacząć czipowanie psów 
może byłoby ich trochę mniej. 
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący - Przygarnąłem trzy psy. Może Pan 
też przygarnie? Byłyby wtedy mniejsze koszty. 
Mieczysław Wojciechowski – radny - Ja się nie godzę na przygarnianie. 
Ludzie podrzucają nam psy, bo wiedzą że mamy w gminie schronisko. 
Jarosław Jurowski - radny- Z Panem Miązkiem rozmawialiśmy na temat 
czipowania psów. To musi być akcja ogólnopolska. To jest problem całej Polski, 
nie tylko naszej gminy. My zaczipujemy psy w naszym schronisku, ale co z tego 
skoro będzie napływ psów z innych gmin. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący zamknął ją                             
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                    
Nr XIX/173/2016 w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Opoczno na rok 2016. 
 Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący prosi o przełożenie punktu  m oraz n na koniec ze względu 
na przybycie projektanta. Radni wyrazili zgodę. 
 
l) zmiany uchwały Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                             
28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet 
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oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej                    
w Opocznie. 
 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zmiany uchwały Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 
2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotów 
kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz - 0 podjęła uchwałę                      
Nr XIX/174/2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/28/11 Rady Miejskiej                       
w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania     
i wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady 
Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                      
2016-2029. 
 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.    
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                 
Nr XIX/175/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opoczno na lata 2016-2029. 
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
n) przekazania środków finansowych dla policji. 
 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
przekazanie środków finansowych dla policji. 
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Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                  
Nr XIX/176/2016 w sprawie: przekazania środków finansowych dla policji. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
 
 
 
o) zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
roku 2016. 
 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie:  
zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 
2016. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.   
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                       
Nr XIX/177/2016 w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu roku 2016. 
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
p) zmian  w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 
 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie:  
zmian  w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.   
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                 
Nr  XIX/178/2016 w sprawie: zmian  w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
q) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                     
dla fragmentu sołectwa Sobawiny. 
 
Jacenty Lasota - Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.   
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 19, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                   
Nr XIX/179/2016 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny. 
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
r) rozpatrzenia uwag, uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Woli Załężnej” 
 
Jacenty Lasota - Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekty 
uchwał w sprawie: rozpatrzenia uwag oraz uchwalenia „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Woli Załężnej”. 
 
Treść uwagi nr 1: Uwagi wnoszone w związku z ponownym wyłożeniem do 
publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Woli Załężnej. 

Rada Miejska głosami: za - 19, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                         
Nr XIX/180/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 2: Projekt uchwały ma kartki nieponumerowane, a przywołane 
przepisy prawa nie są wg. kolejności i brak jest innych. 

Rada Miejska głosami: za - 19, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                       
Nr XIX/181/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 



22 
 

Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 3: Sporządzona uchwała nie zawiera zapisów jaki obszar w ha 
obejmuje   plan. 

Rada Miejska głosami: za - 19, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                    
Nr XIX/182/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 4: Jest to drugie wyłożenie - nie wynika, że uzgodniono                                  
i zaopiniowano projekt przez odpowiednie organy. 

Rada Miejska głosami: za - 19, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                  
Nr XIX/183/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 5: Przedstawiony załącznik graficzny nie posiada daty wydania. 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                     
Nr XIX/184/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 6: W dostępnych mapach na stronach internetowych przez 
działki objęte planem przebiegają inne działki o ruchomych numerach ( 
przywołane                     w załączeniu pisma numery 173/1, 138) co świadczy, 
że starosta w Opocznie wydaje nieaktualne mapy- brak daty na mapie starostwa. 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                   
Nr XIX/185/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 7: Załącznik graficzny nr 1 posiada opis oznaczeń 
obowiązujących i informacyjnych, a nie posiada opisów ograniczenia w 
zabudowie np. terenów niekorzystnych dla budownictwa oraz wykluczeni - np. 
przebiega linia wysokiego napięcia blisko działek objętych planem, są grunty 
klasy III, grunty organiczne. 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                      
Nr XIX/186/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 8: Nie jest naniesiona projektowana droga ekspresowa S12 i nie 
ma oznaczeń terenów wykluczonych z zabudowy. 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                   
Nr XIX/187/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 9: Na stronie urzędu wyłożone są różne informacje- o wyłożeniu 
mpzp fragmentu sołectwa Wola Załężna , a w treści obwieszczenia jest mowa o 
obszarze Woli Załężnej- winno być obr. Wola Załężna. 

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                         
Nr XIX/188/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 10: Wniosek, że do planu winno być wykonane nowe 
opracowanie ekofizjograficzne jak wskazał Wojewoda Łódzki z zarządzeniu 
nadzorczym z 2011r. (uwaga wskazuje błędne oznaczenia w starym 
opracowaniu ekofizjograficznym). 

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                   
Nr XIX/189/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 11: W obszarze zabudowania zmienił się stan zabudowy- 
mieszkający tam ludzie nie maja wody z wodociągów ani kanalizacji, co jest 
obowiązkiem gminy i wymogiem Unii Europejskiej. 

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                   
Nr XIX/190/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 12: Budownictwo zagrodowe powinno mieć inną lokalizację- 
winno być z dala od mieszkań jednorodzinnych i z dala od drogi powiatowej                           
i planowanej obwodnicy.  Zapachy z budynków inwentarskich i sprzęt 
zmechanizowany rolniczy są nie wskazane przy samej drodze powiatowej. 

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                        
Nr XIX/191/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
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wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 13: Zarzut lekceważenia społeczności i braku poszanowania dla 
niej i dla   prawa. 

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                     
Nr XIX/192/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
Treść uwagi nr 14: Przywołano stronę internetową urzędu i wskazano 
nieuregulowane stany prawne w obr.8 i 7 oraz przywołano sprawę zmiany 
granic m. Opoczna, włączenia do miasta ziem po PGR Januszewice. 

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                   
Nr XIX/193/2016 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi 
wniesionej do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
Dorota Plich – projektant - przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Woli 
Załężnej”. 
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.   
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę                   
Nr XIX/194/2016 w sprawie:  uchwalenia „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Woli Załężnej”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
 
Ad.pkt.16 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję.  
Ryszard Starus – radny - Chodzi mi o odcinek drogi od skrzyżowania ulicy 
Partyzantów z ul. Skłodowską i Westerplatte w kierunku cmentarza. Na tym 
odcinku jest wiele przedszkoli i wiele przejść dla pieszych, a kierowcy na tym 
odcinku pozwalają sobie na zwiększenie prędkości. Mieszkańcy zwrócili się do 
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mnie z apelem o podjęcie stosownych działań, aby temu zaradzić, poprzez 
zamontowanie progów zwalniających. 
Jadwiga Figura – radna - Chciałabym wyrazić głos młodzieży, która prosi                   
aby zastanowić się jak mogłoby działać u nas kino z prawdziwego zdarzenia, 
aby nie musieli jeździć do Piotrkowa bądź, Drzewicy. 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna - Zauważamy potrzebę, aby w Opocznie 
funkcjonowało kino. Do tej pory przyjeżdżał Pan z kinem objazdowym, chyba                     
z Tomaszowa Maz. Uważam, że takie kina, typu Multikino czy inne, to duży 
koszt i nie stać nas na taką inwestycję. Uważam jednak, że przy zakupie 
projektora, którego koszt to 250-300tys. zł możemy rozwiązać ten problem. Nie 
potrzeba nam w Opocznie kina 3D. Zastanawiamy się z Panem dyrektorem  jak 
to można rozwiązać i przy zabezpieczeniu jakiś środków finansowych może do 
takiego przedsięwzięcia dojść. 
Zdzisław Miękus - Dyrektor MDK w Opocznie - Rozpatrujemy różne 
aspekty, m.in. zakupienia projektora i systemu nagłaśniającego. Zakup 
projektora to ok. 300 tys. złotych. Musimy się zastanowić nad tym wszystkim, 
aby nie stracić jak kino w Drzewicy, gdzie nagle przychody z kina wzrosły 
znacząco, przez co cały projekt był zagrożony zwrotem dotacji.  Teraz u nas 
okazyjnie wyświetlane są filmy przez firmy z Piotrkowa lub Tomaszowa. Mamy 
takie umowy, że do nas wpływa 10 % przychodu. Są to kwoty od 1500 do 2000 
zł. Warto pomyśleć, aby przy pomocy Rady i Burmistrza poszukać środków na 
zakup projektora. 
Jadwiga Figura – radna - Bardzo dziękuję za obszerne wyjaśnienia. 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna - Zwrócę się do Pana Dyrektora MDK, 
aby powołać Dyskusyjny Klub Filmowy, jak również kino weekendowe, gdzie 
mieszkańcy mogliby obejrzeć w sobotę i niedzielę nowości filmowe oraz 
wartościowe filmy. 
Tomasz Kopera – radny - Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy projektu 
uchwały, który został przeniesiony na następną sesję, a dotyczy podniesienia 
stawek za wywóz śmieci. 2011r. - 31 mln. zł. Na ZUO poszło. Do niedawna 
odpady nieposegregowane wywożone były do Rawy Mazowieckiej. Warunkiem 
powstania RIPOK było powstanie ZUO. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie 
powstał RIPOK co wiąże się z tym, że jeżeli by powstał to nie musielibyśmy 
tych opłat podnosić. Najpierw podwyżka wody, teraz śmieci, skądś to się bierze. 
Ja myślę Panie Burmistrzu, że najwyższy czas, aby dokonać zmian osobowych                   
w spółce. 
Drugie pytanie kieruję do Pana Sekretarza. Kto wydał polecenie służbowe, aby 
umieścić w materiałach przed sesyjnych anonim dotyczący Pani Burmistrz? Ten 
materiał nie powinien się znaleźć w takim miejscu. Proszę o odpowiedzi. 
Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Odpowiedź na pierwsze 
pytanie. Sytuacja była omawiana kilkakrotnie. Na początku 2013r. został 
oddany do użytku ZUO. Nikt wtedy nie przewidział, że ustawodawca w połowie 
roku, czyli od 1 lipca 2013r. zmieni przepisy dotyczące funkcjonowania 
wysypisk śmieci                      w taki sposób, że  modernizacja nie spełni 
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wymogów, żeby nasze wysypisko miało status instalacji regionalnej, czyli 
mogło odbierać odpady zmieszane                           i przetwarzać u nas na 
naszym wysypisku. Nie było pobudowanej linii do segregacji odpadów 
zmieszanych. Teraz ta linia już jest wybudowana. Inwestycja ma być zamknięta 
na koniec miesiąca. Po odbiorach technicznych dokumentacja zostanie 
przekazana do Łodzi do sejmiku wojewódzkiego. Po posiedzeniu sejmiku w 
kwietniu ma być nadany status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych RIPOK dla naszego wysypiska. Dlatego też przenosimy uchwałę  
na przyszły miesiąc, żeby już mieć pewność, czy przedsiębiorstwo uzyska 
przychody, czy nie będzie ponosiło kolejnych kosztów. 
Tomasz Łuczkowski - Sekretarz Miasta - Zgodnie z moimi obowiązkami ja 
dekretuję pocztę, która przychodzi do Urzędu Miejskiego. Ta skarga kierowana 
była do Rady Miejskiej, ja skierowałem to do Pana Przewodniczącego i  skarga 
trafiła na konwent przewodniczących komisji. Ja nie uczestniczyłem w nim, 
więc trudno mi się odnieść do pytania. Zdecydowaliśmy się  na kierownictwie 
iść tą samą drogą. Odpowiedź na skargę zostanie Państwu doręczona. Zgodnie                              
z obowiązkami taką skargę powinien rozpatrzeć Pan Burmistrz. 
Barbara Wacławiak – radna - Panie Burmistrzu,  mam prośbę. Są pieniądze 
na renowację terenu wokół MDK. Czy mógłby Pan zwrócić uwagę również na 
chodniki. 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna - Zgadzam się. Możemy to zrobić, bo to 
teren gminy, ale tylko wtedy, jeżeli będziemy mieli na to dodatkowy budżet. 
Jarosław Jurowski - radny - Panie Burmistrzu, musimy wymóc na zarządcy  
drogi wzdłuż byłej 12, ul. Piotrkowskiej,  aby częściej wywozili śmieci. Kosze 
się przesypują. Ten obszar będzie bardzo zaśmiecony. 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna - Postaram się przyjrzeć problemowi. 
Wiesław Wołkiewicz – radny - Kieruję pytanie do radnego Grabskiego- 
dostałem pismo od sołtysa Michałowskiego. Gdyby mógł Pan przybliżyć o co                       
w nim chodzi? 
Krzysztof Grabski - Wiceprzewodniczący - To pismo jest nie na temat do 
mnie. To dotyczy sołtysa. Pani Burmistrz Anna Zięba była na zebraniu i może 
coś                           w tym temacie powiedzieć. 
Tomasz Kopera – radny - Panie Sekretarzu, chciałbym się odnieść do Pana 
wypowiedzi, gdyż są pewne nieścisłości w Pana wypowiedzi. Leży przede mną 
odpowiedź podpisana przez Pana Burmistrza, która w pierwszym punkcie, czyli 
w podstawie prawnej stwierdza, że „Skargi i wnioski nie zawierające imienia                       
i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej pozostawia się bez rozpatrzenia”.  
Kieruję to nie do Pana Sekretarza, tylko osób decyzyjnych, bo nie wiem na 
jakiej podstawie ten anonim został upubliczniony. Przekazanie do Rady 
Miejskiej jest upublicznieniem informacji w pewien sposób pomawiającym 
Zastępcę Burmistrza i chciałbym Panie Burmistrzu, aby to wyjaśniono, bo jest 
to w pewien sposób złamanie prawa. Tym bardziej, że zostały postawione 
zarzuty, na które Burmistrz odpisuje, że są nie zasadne. Jeżeli będą kierowane 
anonimy to rozumiem, że wszystkie teraz będą wkładane do materiałów dla 
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radnych. Druga nieścisłość jest taka, że odpowiedź którą otrzymaliśmy w 
sprawie Zastępcy Burmistrza Pani Zięby była skutkiem tego, że na Komisji 
Rewizyjnej zgłosiłem wniosek, aby Burmistrz się odniósł do tego anonimu i 
Komisja Rewizyjna przegłosowała to i wskutek tego głosowania Burmistrz 
udzielił odpowiedzi, ponieważ go o to poprosiliśmy. 
Jadwiga Figura – radna - Zauważyłam, że na ul. Piotrkowskiej od nr 60 
wzwyż bardzo urosły drzewa i zachodzą na trakcję elektryczną. Istnieje duże 
niebezpieczeństwo. Proszę również o chodnik w brakującej części                                       
ul. Piotrkowskiej w stronę mostu. 
Anna Wolowska – radna - Czy były przeprowadzane rozmowy ze starą 
odlewnią, ponieważ nie dość,  że zanieczyszcza powietrze to jeszcze straszy ona 
mieszkańców swoim wyglądem. 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna - Przyznaję, że prowadziłem rozmowy                       
z odlewnią, ale na temat zanieczyszczenia powietrza, a nie wyglądu budynku. 
Oni są w trakcie przenoszenia odlewni na ul. Piotrkowską, nie mogę nalegać na 
to, aby właściciel robił to z pośpiechem.  
Barbara Wacławiak – radna - Jeśli chodzi o względy estetyczne to ja proszę                  
o zwrócenie uwagi na budynek przy ul. Skłodowskiej. Dzierżawi go Pan, który 
otworzył tam Las Vegas, czyli gry. Ten budynek wygląda okropnie. Czy można 
wpłynąć na właściciela, aby coś z tym zrobił? 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna - Mamy parę punktów, które psuja 
estetykę naszego miasta. Głównie to „Ezdech” i „budki”. Jest to własność 
prywatna, a „Ezdech” jest własnością spółdzielni „Społem”.  Ja mam nadzieję 
Panie Komendancie, że pomoże mi Pan w działaniach, by pokierować stosowne 
pisma do Spółdzielni  „Społem”. Chciałbym podnosić temat estetyki miasta, bo 
to jest ważne. 
Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Odniosę się do budynków na                
ul. Skłodowskiej. To teren gminy. Zawezwiemy dzierżawcę i skłonimy go do 
renowacji. 
Barbara Wacławiak – radna - Tam by się jeszcze przydał kosz na śmieci. 
Jadwiga Figura – radna - Przy ul. Piotrkowskiej proszę zwrócić uwagę na psy. 
Pozostawiają wiele nieczystości.  Proszę o respektowanie kar. 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna - Panie Komendancie, proszę zauważyć 
problem. Przy ul. Piotrkowskiej ten straszny budynek oraz naprzeciwko Zamku 
od strony południowej. Bród. Należałoby zdiagnozować wszystkie takie miejsca 
i wyciągnąć konsekwencje prawne, aby poprawić warunki estetyczne. 
Tadeusz Brola - Komendant Straży Miejskiej - Ten temat jest dla mnie obcy. 
Proszę o zgłaszanie uwag. Postaramy się tym zająć pomimo braków w kadrze. 
Zbigniew Sobczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie -  Na 
Osiedlu Piastowskim włóczy się duży pies. Były pogryzienia. Proszę                                     
o interwencję. 
Tadeusz Brola - Komendant Straży Miejskiej -  Jeżeli będą takie zgłoszenia 
to będziemy na bieżąco się tym zajmować. 
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Jadwiga Figura – radna - Proszę o informację na temat dopalaczy na terenie 
gminy? 
Dariusz Szulc - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - Tym tematem 
zajmuje się Sanepid, ale policja to kontroluje. Był jeden przypadek zatrucia. 
Sanepid przeprowadza kontrolę w asyście policjanta. Mamy problem                                       
z narkotykami i walczymy z tym. 
Andrzej Pacan – radny - Panie Burmistrzu, chodzi mi o inwestycję                                        
w Bielowicach. Słup w drodze gminnej, który uniemożliwia dojazd rolnikom do 
pól. Mieszkańcy złożyli pismo do miasta, które nie zostało uwzględnione.  
Mimo to doszło do inwestycji. W projekcie, który mieszkańcy dostali od 
inwestora ten sporny słup jest wstawiony przy studni, której środek stanowi  
granicę drogi. Ten słup został wstawiony metr od granicy w kierunku środka 
drogi. Pani Burmistrz  Zięba obiecała przeanalizować sytuację i podjąć kroki w 
tej sprawie. Czy to prawda, że obecnie wynajmuje się w urzędzie  geodetę,  w 
celu przesunięcia granicy, żeby słup nie był kwestią sporną? Zrobiłem zdjęcia, a 
mieszkańcy złożą pismo do Urzędu. Chcę uzyskać na piśmie odpowiedź, czy 
geodeta wytyczał nową drogę, zmniejszał ją i czy ten słup będzie przestawiony 
tak jak powinien? 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna - Ten spór ma podłoże waśni 
sąsiedzkich. Jeżeli chodzi o gminę to dużo zrobiliśmy dla jednego z tych 
sąsiadów, bo dostał on od nas z darmo bardzo szeroki pas, który jest w 
sąsiedztwie drogi. Więcej wiedzy na ten temat posiada Pan Naczelnik 
Snopczyński. 
Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Dodam, że zbadałam sprawę                          
i nie zauważyłam uchybień ze strony urzędników. Problem wynikł 
prawdopodobnie podczas projektowania linii energetycznej. Wtedy ten słup 
wszedł na obszar drogi. Interweniowaliśmy w Zakładzie Energetycznym. 
Naczelnik powiedział nam, że nie zdąży, bo musi zamknąć rok. Miało dojść do 
poprawek po nowym roku. Słup został przesunięty, na ile to możliwe, zgodnie                        
z projektem. Na początku marca pojechałam z Panem Sulgostowskim                                      
i stwierdziłam, że żadnej potrzeby przesuwania tego słupa już nie ma, bo i tak 
krąg studni, która tam jest ograniczy pas drogowy i w żaden sposób to nie 
poprawi przejezdności drogi. Stąd to moje oświadczenie, że nie ma zasadności, 
aby teraz takie inwestycje poczynać. Pan radny, na jednej z komisji wniósł 
wniosek formalny o wizję lokalną radnych i komisja ma pojechać w teren i 
zobaczyć. Po tym będziemy się wspólnie zastanawiać. 
Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego –
Wszystko  zostało powiedziane. To droga wewnętrzna, dojazdowa. Po analizie 
stwierdzono, że słup jest postawiony zgodnie z założeniami. Człowiek, na 
którego terenie stoi ten słup dostał od Urzędu bardzo wiele. Dla nas powinien 
pozostać stan, który jest obecny. 
Ryszard Starus – radny - Czy doraźnie można coś zrobić z przejściami na                   
ul. Partyzantów w stronę cmentarza? 
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Dariusz Szulc - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - Ta decyzja nie 
należy do mnie. Mogę postawić tam tylko policjantów. Natomiast co do znaków 
i spowalniaczy to nie leży w mojej gestii. 
Andrzej Pacan – radny - Pan Naczelnik powiedział, że to droga wewnętrzna. 
Według mapy to droga gminna. Geodeta ma wytyczyć to tak, jak jest na mapie. 
Urząd  powinien tego dopilnować. 
Zbigniew Sobczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie - 
Bardzo proszę o załatwianie takich spraw bezpośrednio w Wydziale. 
Sylwester Ziębicki – prawnik - Mapy, na które się Państwo powołujecie, były 
wykonywane w oparciu o punkty triangulacyjne. Niedokładność tych punktów 
polegała na tym, że około 3 metrów było różnicy. Każdy z właścicieli 
wyznaczał granicę u siebie i gdzieś zawsze brakło. Stąd są tego typu różnice w 
mapach                            i rzeczywistym przebiegu pewnych granic. Teraz  
robimy to cyfrowo przy pomocy satelity i wyznaczamy to co do centymetra. 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna - Czy my na sesji musimy wchodzić w 
aż tak wielkie szczegóły? Proszę, abyśmy rozważali to na komisjach lub                                               
w  poszczególnych wydziałach. 
Mieczysław Wojciechowski – radny - Proszę o wyrównanie drogi w okolicach 
Libiszowa koło Kościoła oraz w okolicach Kruszewca sieciowego. 
Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Przetarg będzie rozstrzygnięty 
na dniach. Za mało czasu na to przed Świętami. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący ją zamknął                                       
i przystąpił do realizacji ostatniego punktu obrad sesji.  
 
Ad.pkt.17 

Zamknięcie obrad. 
 

Zbigniew Sobczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie-
Przypominam  o złożeniu oświadczeń majątkowych!  
Wszystkim Państwu Życzę Wesołych Świąt! 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna - Złożył życzenia świąteczne wszystkim 
Radnym i przybyłym Gościom oraz podziękował Radnym za przychylenie się 
do zmian w budżecie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zbigniew Sobczyk 
podziękował obecnym za udział i zamknął XIX sesję Rady VII kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dziewiętnastą sesję Rady 
Miejskiej                         w Opocznie”.  
 
 
 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 4 kwietnia 2016r.  
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Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 13.10  
 
 
 
 
Protokołowały:                       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  
 
                                                                     Zbigniew Sobczyk  
 
Bogumiła Kędziora    
 
Alicja Firmowska 
                                 

                                                                          
Sekretarz obrad  

 
        Anna Wolowska 

 


