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                                          PROTOKÓŁ  Nr  XX/16 
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

                                       z dnia 26 kwietnia 2016r. 
 
Ad. pkt. 1   

 Otwarcie obrad.                                                                                                                            
      Dwudziestą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 26 kwietnia 2016r. 
otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Wołąkiewicz wypowiadając 
formułę: „ Otwieram  dwudziestą  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 20 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 
 
Ad. pkt. 2 

Wybór sekretarza obrad. 
Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radną Annę 
Wolowską, która wyraziła zgodę. 
        Rada Miejska głosami: za – 18 , przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała radną 
Annę Wolowską na sekretarza obrad XX sesji Rady Miejskiej. 
 
Ad. pkt. 3 

Przedłożenie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został 

doręczony wraz z zaproszeniem na sesję. Proponowany porządek obrad stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 
obrad sesji.  
Mieczysław Wojciechowski – radny - wnosi o wprowadzenie do porządku 
obrad po punkcie dotyczącym podjęcia uchwał tematu apelu do Prezydenta 
Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz /załącznik nr 7 do protokołu/, który 
poruszony był na komisjach. 

Rada Miejska głosami: za – 6 , przeciw – 10, wstrz. – 0, odrzuciła 
propozycję wprowadzenia punktu dotyczącego: apelu kierowanego do 
Prezydenta Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. 
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Tomasz Łuczkowski - Sekretarz Miasta - Prosi Burmistrza o wręczenie 
nominacji na stanowisko sołtysa Międzyborza Panu Szczepanowi 
Michałowskiemu. 
 
     Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
6. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem 
przestępczości wśród nieletnich. 
7. Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 
ciepłowniczych i gazowych - stan obecny i perspektywy na przyszłość. 
8. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno. 
9. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 
b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno 
na lata 2016-2018. 
c) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji  
w Opocznie. 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzeń  
za inkaso na terenie Gminy Opoczno. 
e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej. 
f) zmiany Uchwały Nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 
listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia  „Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.”  
g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec Opoczyński    
na lata 2016-2026. 
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Załężna      
na lata 2016- 2026. 
i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 
j) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Opoczno. 
k) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów. 
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016- 
2029. 
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m) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. pkt. 4 

Przyjęcie protokołu z obrad XIX 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 XIX sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 
marca  2016r. w wersji przedłożonej. 
 

Rada Miejska głosami:  za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół 
z obrad XIX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 
2016r. 
 
Ad. pkt. 5 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie z 
działalności międzysesyjnej.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Mieczysław Lach – mieszkaniec Opoczna – Chciałem zabrać głos w związku 
z pismem złożonym do Pana Burmistrza, a dotyczącym Zastępcy Burmistrza 
Pani Anny Zięby. Mamy ogromne zastrzeżenia dotyczące pracy Pani Burmistrz, 
głównie w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Powiadomiliśmy służby 
specjalne oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne o działalności Pani Burmistrz, 
które jest niezgodne z prawem. Dzieje się ogromna krzywda ludzka. Ludzie 
zostają bezprawnie eksmitowani z lokali mieszkalnych. Naszym zdaniem panuje 
korupcja na najwyższych szczeblach samorządowych. Proszę Pana 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby sprawę skierował do zbadania przez  
Komisję Rewizyjną i żebym mógł wziąć w niej udział, ponieważ nie wszyscy 
radni orientują się w sprawie. Przedstawię wszystkie dane. 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna - Są organy w kraju, które zajmują się 
korupcją. Jeżeli ma Pan zastrzeżenia co do pracy Pani Burmistrz to proszę 
kierować je do odpowiednich organów. 
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Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna - Dziękuję za wypowiedź Pana 
Lacha. Mam nadzieje, że po kontrolach służb antykorupcyjnych moja osoba 
zostanie oczyszczona ze wszystkich zarzutów. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i 
przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
 
Ad. pkt.6. 

Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem 
przestępczości wśród nieletnich. 

 
Urszula Wiśniewska - p.o. Prokuratora Rejonowego w Opocznie - 
przedstawiła informację na temat bezpieczeństwa w gminie ze szczególnym 
uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich /załącznik nr 9 do protokołu/. 
Konrad Kobierski - Zastępca Komendanta KPP w Opocznie - przedstawił 
informację na temat przestępczości wśród nieletnich /załącznik nr 10 do 
protokołu/. 
Bartłomiej Karch - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP - przedstawił 
prezentację multimedialną pn. „Mapa zagrożeń”, czyli informacje o stanie 
bezpieczeństwa na terenie powiatu opoczyńskiego. 
Radni zapoznali się także z materiałami otrzymanymi z Sądu Rejonowego w 
Opocznie /załącznik nr 11 do protokołu/, oraz ze Straży Miejskiej w Opocznie 
/załącznik nr 12 do protokołu/. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Jadwiga Figura – radna - Chciałabym zapytać o miejsca szczególnie 
zagrożone dopalaczami i narkotykami. Czy są takie w Opocznie? Drugie pytanie 
do Pani Prokurator. Czy środki pieniężne pochodzące z wykroczeń mogą być 
kierowane na rzecz fundacji z terenu gminy? 
Konrad Kobierski - Zastępca Komendanta KPP w Opocznie - Najbardziej 
zagrożone są kluby i miejsca gdzie młodzież przebywa najczęściej. Problem 
narkotyków istnieje od wielu lat. Jeżeli chodzi o prace pod tym kątem to nasi 
policjanci są w wojewódzkiej czołówce. 
Urszula Wiśniewska - p.o. Prokuratora Rejonowego w Opocznie - Nastąpiły 
zmiany jeśli chodzi o karalność za przestępstwa z art. 178 a§ 1 i 4, czyli ze 
skazań pijanych kierujących, bo głównie z takich przypadków przekazywano 
pieniądze na różne stowarzyszenia. W tej chwili skazani z wyżej wymienionego 
art. otrzymują karę w wysokości 5 tys. zł oraz 10 tys. zł, przekazywaną w 
całości na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, co 
wynika z uregulowań ustawowych. Istnieje oczywiście możliwość 
przekazywania środków pieniężnych na stowarzyszenia i fundacje z terenu 
gminy, ale ani powiat ani gmina nie zgłaszali takiej potrzeby. Jeżeli 
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wystosujecie Państwo pisma do nas z prośbą o przekazanie pieniędzy na rzecz 
fundacji lub stowarzyszenia to my oczywiście je przekażemy. 
Wiesław Wołkiewicz – radny – Co w wypadku, kiedy skazany nie jest w stanie 
uiścić kary grzywny? 
Urszula Wiśniewska - p.o. Prokuratora Rejonowego w Opocznie - Są to już 
kompetencje Sądu, ale kodeks karny przewiduje zamianę kary grzywny na prace 
publiczne. Jeżeli jednak skazany sam nie stawi się wtedy następuje kara 
pozbawienia wolności. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i 
przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
 
Ad. pkt.7. 

Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 
ciepłowniczych i gazowniczych - stan obecny i plany na przyszłość. 
 
Mirosław Kresiński - Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie- 
przedstawił informację na temat sytuacji techniczno-ekonomicznej ZEC Sp. z 
o.o. w Opocznie /załącznik nr 13 do protokołu/. 
 Jadwiga Figura – radna - Mieszkańcy proszą o przycięcie drzew na ul. 
Piotrkowskiej i Staromiejskiej, ponieważ zachodzą na linie energetyczne i 
stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. 
Grzegorz Wołąkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej - prosi o 
sporządzenie pisemnego wniosku i wysłanie go do PGE Dystrybucja S.A. 
ponieważ na sali nie ma przedstawiciela firmy. 
  
Dodatkowo Radni zapoznali się z materiałami otrzymanymi z PGE Dystrybucja 
S.A. Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. dot.: urządzeń elektroenergetycznych 
zlokalizowanych na terenie administracyjnym Urzędu Miejskiego w Opocznie 
/załącznik nr 14 do protokołu/ oraz od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 
na temat stanu sieci gazowej w Opocznie /załącznik nr 15 do protokołu/. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i 
przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
  
Ad.pkt.8 

Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno. 
 
Marek Ksyta - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie - przedstawił 
informację na temat opieki zdrowotnej w gminie Opoczno - stan zdrowotny 
dzieci /załącznik nr 16 do protokołu/.  
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Radni zapoznali się z materiałem nadesłanym przez Starostwo Powiatowe w 
Opocznie na temat „Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno” /załącznik nr 17 do 
protokołu/. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Jadwiga Figura – radna - Z naszych przychodni często odchodzą lekarze o 
nieposzlakowanej opinii. Dlaczego tak jest? 
Marek Ksyta - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie - Problem 
dotyczy wszystkich szpitali w Polsce. Szpitale powiatowe borykają się z 
problemami braku wykwalifikowanego personelu. Generalnym problemem jest 
system kształcenia i finansowania specjalistów. Szpitale powiatowe nie są w 
stanie niekiedy zapewnić takiego wynagrodzenia dla lekarzy, jakiego oczekują. 
Stan oddziałów szpitalnych na dzień dzisiejszy nie jest zagrożony zamknięciem, 
ani brakiem personelu. 
Barbara Wacławiak – radna - Na spotkaniu ze Starostwem musimy poruszyć 
temat lekarza stwierdzającego zgon. To niedopuszczalne, aby rodzina która 
straciła kogoś bliskiego musiała dodatkowo borykać się z problemem, że nie ma 
lekarza, który wystawi akt zgonu. 
Andrzej Pacan – radny - Jaka jest sytuacja Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie 
Gościnnym? Pani doktor, która tam pracowała była szanowana przez 
mieszkańców. Z tego co słyszałem nie otrzymała podwyżki o którą prosiła, a po 
niej przyszła nowa Pani doktor, która dostała dwa razy wyższe wynagrodzenie. 
Dlaczego?  
Eugeniusz Łączek – radny - Na komisjach była obecna pani Rybińska - 
Naczelna pielęgniarka, która bardzo dokładnie zapoznała nas z tematem opieki 
zdrowotnej w szkołach. Chciałbym poruszyć temat sklepików szkolnych i 
stołówek. W wielu szkołach są już zmiany na lepsze, ale jeżeli mówimy o 
zdrowiu wśród dzieci i młodzieży to powinniśmy dokładniej pochylić się nad 
tym zagadnieniem. 
Anna Wolowska – radna - Proszę o zwrócenie uwagi przez Pana Dyrektora 
Szpitala na wypisy z SOR. Okres oczekiwania jest bardzo długi. 
Marek Ksyta - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie - Odniosę się na 
początek do pytania na temat koronera. Praca koronera została usankcjonowana 
ustawą z lat 50-tych ubiegłego stulecia, wiec jest dość przestarzała. Ustawa ta 
nie została znowelizowana i nie precyzuje jaki lekarz może stwierdzić zgon. W 
godzinach od 8.00 do 18.00 może to być lekarz pierwszego kontaktu u którego 
zmarły się leczył, natomiast po 18 powinien to być lekarz sprawujący nocną 
opiekę medyczną, ale interpretacja przepisów jest różna i tu występuje konflikt. 
Sytuacja w Mroczkowie Gościnnym jest taka, że lekarka, która tam pracowała 
zrezygnowała. Nie wiem, czy były to względy finansowe czy inny powód. 
Obecnie przyjmuje tam inny lekarz.  Jeśli chodzi o wypisy z SOR-u to widzimy 
problem i postaramy się coś z tym zrobić. 
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Krzysztof Grabski – radny - Dlaczego tak drastycznie spadła liczba 
zadeklarowanych w przychodni w Mroczkowie Gościnnym? 
Robert Grzesiński – radny - Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Szpitala za 
decyzje personalne na oddziale fizjoterapii. Dzięki niej możemy przyjąć ponad 
2000 osób, w tym dzieci z wadami postaw ciała. 
Marek Ksyta - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie - To pacjent 
wybiera lekarza pierwszego kontaktu i my nie mamy na to wpływu. Staramy się 
polepszać usługi w mniejszych przychodniach. Nie wiem dlaczego tak nagle 
spadła liczba zadeklarowanych w przychodni w Mroczkowie. 
Marek Orciuch - Właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Vitamed”- Na terenie gminy Opoczno jest czterech świadczeniodawców, 
którzy zapewniają opiekę zdrowotną. Jest to szpital, przychodnia „Eskulap”, 
przychodnia „Vitamed”, oraz przychodnia „Almer”. Vitamed, którego jestem 
przedstawicielem na dzień dzisiejszy zapewnia opiekę dla 22 tys. pacjentów. 
Obecnie zatrudniamy 43 lekarzy. Nocnej pomocy udzieliliśmy w miesiącu 
marcu 105 osobom dziennie, mając wyłącznie dwóch lekarzy na dyżurze. W 
tym wszystkim lekarze pierwszego kontaktu nie mają czasu na wypisywanie 
aktów zgonu. Jest to proces bardzo czasochłonny, ponieważ wymaga dojazdu na 
miejsce zgonu, wykonania oględzin pacjenta. Przez ten czas nie ma lekarza w 
gabinecie. Ja ten problem sygnalizowałem już parę lat temu, ale pozostał bez 
odzewu. Z drugiej strony, jeżeli nie będziemy naciskać na zmiany w tym 
kierunku to nic nie zdziałamy. Liczę na wspólną pracę Starosty i samorządu 
miejskiego w tej kwestii. Nasza przychodnia cały czas obserwuje wzrost liczby 
pacjentów deklarujących chęć korzystania z naszych usług. Możemy 
kompleksowo obsłużyć pacjenta, ponieważ mamy ku temu warunki. Jeśli chodzi 
o opiekę specjalistyczną to nie zależy wyłącznie od nas, a od NFZ, który 
ogranicza kontrakty. Samorządy powinny zrobić coś w tym kierunku, ponieważ 
jeżeli my się będziemy o to upominać to posądzą nas o wyłudzenie pieniędzy, a 
nie o dobro pacjentów. Mamy ogromny deficyt świadczeń rehabilitacyjnych. 
Społeczeństwo starzeje się, a świadczeń nie przybywa. Zauważyłem, że w 
gminach Sławno i Mniszków samorządy robią coś w tej materii  dla swoich 
mieszkańców (dodatkowe świadczenia rehabilitacyjne) co podnosi poziom 
zadowolenia mieszkańców. My jesteśmy w stanie wykonać tych świadczeń 
znacznie więcej, ale potrzebujemy kontraktu z NFZ. Mamy sprzęt, wszystkie ku 
temu warunki, ale nie mamy pieniędzy. Pozyskałem teraz kilku wybitnych 
specjalistów m.in. alergologa, który niestety nie ma z nami kontraktu. Jestem na 
etapie wymiany pism z NFZ w sprawie zwiększenia kontraktów, ale wydaje mi 
się, że bez wsparcia samorządów nic nie zdziałamy. 
Teresa Wrzosek - sołtys Wólki Karwickiej - Dlaczego odeszła z Vitamedu 
Pani doktor Mel? 
Marek Orciuch - Właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Vitamed”- Nie wiem jaki był powód. Na pewno nie finansowy. Pani doktor 
pracuje teraz w Ośrodku Zdrowia w Białaczowie. 
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Mieczysław Wojciechowski – radny - Dlaczego firma Falc wygrała przetarg? 
Czy ktoś jeszcze startował w przetargu? Moim zdaniem mają za mało karetek. 
Pacjenci dzwoniąc po pomoc często słyszą, że w tym momencie nie ma wolnej 
karetki i muszą czekać. 
Marek Ksyta - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie - Pytanie 
kierowane do firmy Falc. Działalność tej firmy jest niezależna od szpitala.  
Firma ta była najlepsza w przetargu i dlatego go wygrała. Najlepszym 
rozwiązaniem systemowym byłoby upaństwowienie ratownictwa medycznego. 
Tadeusz Tomasik - sołtys Kraśnicy - Co z ośrodkiem zdrowia w Kraśnicy? 
Budynek stoi pusty, niszczeje, nic się tam nie dzieje. 
Marek Ksyta - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie - W Kraśnicy 
świadczenie opieki zdrowotnej zostało wygaszone. Budynek przeszedł na 
własność powiatu. Z tego co wiem został ogłoszony przetarg na zbycie tego 
budynku, ale bez rezultatu. Więcej na ten temat może powiedzieć Zarząd 
Powiatu. Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Burmistrzowi za 
okazaną pomoc, współpracę oraz inwestycję realizowaną wokół Szpitala. 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna - Już od dawna istniał problem z 
miejscami parkingowymi wokół szpitala. Cieszę się, że w końcu udało nam się 
rozpocząć inwestycję, która ułatwi dostęp do Szpitala. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i 
przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad.pkt.9 

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 

Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS w Opocznie – przedstawiła 
informację na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie / 
załącznik nr 18 do protokołu /.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i przystąpił 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad.pkt.10. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 
Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS w Opocznie – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Opocznie. 
 
Przewodniczący poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały.  
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Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął  i poddał 
pod głosownie projekt uchwały.  
 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XX/195/2016 w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Opocznie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
b) Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 
Opoczno na lata 2016-2018. 
Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS w Opocznie – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
dla Gminy Opoczno na lata 2016-2018.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął  i poddał 
pod głosownie projekt uchwały.  

 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął  poddał pod 
głosownie projekt uchwały.  
 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 
Nr XX/196/2016 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2016-2018. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 
c) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w 
Opocznie. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przekazania środków 
finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. 
Anna Wolowska – radna – Kto będzie kontrolował Policję, czy rzeczywiście 
służby te są realizowane?  
Konrad Kobierski – Przedstawiciel Policji – Służby ponadnormatywne w 
całej Polsce zdają egzamin. To służby w czasie wolnym od pracy. To patrole 
dwuosobowe, obejmujące z reguły centrum miasta. Policjanci mają wyraźnie 
zdefiniowane zadania, są rozliczni po każdej służbie. Mają wyniki w postaci 
działań prewencyjnych i zatrzymań na gorącym uczynku. Jak ważne są te służby 
przekonujemy się w ciągu roku, kiedy nie ma tych służb.  
Jarosław Jurowski – radny – Proszę, aby służby skierować również wokół 
Zalewu. Burmistrz chce tam ustawić monitoring, ale byłoby dobrze gdyby 
również patrol pieszy pojawił się w tym rejonie.  
Konrad Kobierski – Przedstawiciel Policji – Uwzględnimy tę sugestię. 
Monitoring odgrywa bardzo dużą rolę, ale nie zastąpi ochrony fizycznej. Sama 
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obecność w formie dozoru jest bardzo ważna. Proszę również o informację 
telefoniczną na numer alarmowy, mamy blisko, podjedziemy.  
 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – opinia pozytywna 
K. Komunalna – opinia pozytywna 
K. Budżetowa –  opinia pozytywna 
K. Rolnictwa –  opinia pozytywna 
K. Rodziny –  opinia pozytywna 
 
Przewodniczący 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 XX/197/2016 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komendy 
Powiatowej Policji w Opocznie. 
 Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Konrad Kobierski – Przedstawiciel Policji – W imieniu Komendanta 
Powiatowego Policji i policjantów, dziękuję za podjęcie uchwały. Wsparcie 
samorządu jest bardzo ważne. Dziękuję Burmistrzowi i Radzie Miejskiej. Drzwi 
Komendy są zawsze otwarte, staramy się służyć pomocą.  
Dziękuję również PSP i OSP, bo bez ich udziału działania Policji są 
niewykonalne.  
 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzeń za 
inkaso na terenie Gminy Opoczno.  
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła 
projekt uchwały: zmieniającej uchwałę w sprawie określenia inkasentów i 
wynagrodzeń za inkaso na terenie Gminy Opoczno. 
Otrzymaliście Państwo dzisiaj nową wersję – z uwagi na wybór drugiego 
brakującego sołtysa.  
 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – opinia pozytywna 
K. Komunalna – opinia pozytywna 
K. Budżetowa –  opinia pozytywna 
K. Rolnictwa –  opinia pozytywna 
K. Rodziny –  opinia pozytywna 
 
Przewodniczący 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 XX/198/2016: zmieniającą uchwałę w sprawie określenia inkasentów i 
wynagrodzeń za inkaso na terenie Gminy Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
e) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej.  
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przejęcia wyrażenia 
zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej. 
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący – A co z autopoprawka, o której 
był mowa na Komisjach? 
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – Tak, jest wtrącony dopisek w § 1.1. w brzmieniu: „po 1/3 dla 
każdej Wspólnoty”.  
 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – opinia pozytywna 
K. Komunalna – opinia pozytywna 
K. Budżetowa –  opinia pozytywna 
K. Rolnictwa –  opinia pozytywna 
K. Rodziny –  opinia pozytywna 
 
Przewodniczący 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 XX/199/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe 
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
f) zmiany Uchwały Nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2016.”  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 
XV/134/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2015 roku w 
sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego  na rok 2016.”  
 
Opinie Komisji: 
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K. Oświaty – opinia pozytywna 
K. Komunalna – opinia pozytywna 
K. Budżetowa –  opinia pozytywna 
K. Rolnictwa –  opinia pozytywna 
K. Rodziny –  opinia pozytywna 
 
Przewodniczący 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 XX/200/2016 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/134/2015 Rady Miejskiej 
w Opocznie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2016.” 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec Opoczyński na 
lata 2016-2026. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec 
Opoczyński na lata 2016-2026. 
W przypadku Planu Odnowy Bukowca chodzi o drogę „Komorniki”, a w 
przypadku Woli chodzi o most z dojazdem do drogi powiatowej.  
Aby sięgnąć po środki  musimy mieć Plany Odnowy tych miejscowości. Plany 
są uzgodnione z Radami Sołeckimi. Potrzebna jest uchwała Rady, aby dokument 
dołączyć do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Anna Wolowska – radna – Zwracam się z zapytaniem do radnego 
Wołkiewicza, czy został wzięty pod uwagę dojazd do łąk przez las? Są bardzo 
duże doły, korzenie są na wierzchu.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Plany Odnowy można 
aktualizować. Zostały napisane, by sięgnąć po środki, a będą realizowane kiedy 
środki będą dostępne.  
Andrzej Pacan – radny – Uwaga do Planu Woli – jest zasadniczy błąd w 
granicy z Bielowicami.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Z tą korektą wyślemy 
Plan do PROW.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Plan Bukowca – nie ma ujętej drogi 
„Komorniki”. Ta inwestycja celowa dla której został napisany Plan, nie jest 
ujęta.  
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Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Można aktualizować 
każdy Plan. Plany zostały przyjęte przez Rady Sołeckie. Zanim zostaną wysłane 
sprawdzimy je i uzupełnimy.  
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 XX/201/2016 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Bukowiec Opoczyński na lata 2016-2026, z uzupełnieniem dotyczącym drogi 
„Komorniki”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Załężna na lata 
2016-2026. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Załężna  
na lata 2016-2026. 
 
Przewodniczący 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 XX/202/2016 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola 
Załężna  na lata 2016-2026. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – W załączeniu do projektu 
uchwały dostaliście Państwo wersję V po sugestiach z Komisji.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Anna Wolowska – radna – Na Komisji Komunalnej zgłosiłam wniosek, aby 
stawki wyglądały następująco: 
1 osoba – 9 zł, 
2 osoby – 16 zł, 
3-5 osób – 24 zł, 
powyżej 5 osób – 30 zł. 
Podwyżka wyniosłaby po 1 zł od każdej osoby i w każdym przedziale. Taka 
podwyżka byłaby najbardziej sprawiedliwa i najmniej krzywdząca.  
Jadwiga Figura – radna – Komisja Budżetowa głosowała następująco:  
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Przyjęła do wiadomości 7 wariantów, do projektu uchwały w sprawie: wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno.    
Komisja głosowała wariant V następująco: za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 1. 
Komisja głosowała wariant VII następująco: za - 1, przeciw – 0, wstrz. 0.  
Komisja opowiedziała się za wprowadzeniem od stycznia 2017r. nowych zasad 
ustalenia stawki opłaty za śmieci, opartych na rozbiciu gospodarstw domowych 
w zależności od liczby mieszkańców – ten WNIOSEK komisja przegłosowała 
następująco: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
Alicja Szczepaniak – radna – Komisja Komunalna głosowała następująco:  
Przyjęła do wiadomości 6 wariantów, do projektu uchwały w sprawie: wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno.    
Dodatkowo radna Anna Wolowska zgłosiła wniosek formalny dotyczący  
wariantu VII /komisja pozytywnie zaopiniowała ten wariant: za-3, przeciw-0, 
wstrz.-2/ do projektu uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na 
terenie Gminy Opoczno.    
Eugeniusz Łączek  - radny – Komisja Oświaty głosowała następująco:  
Przyjęła do wiadomości 6 wariantów /za przyj. do wiad. - 7, przeciw - 0, wstrz. 
– 0/, do projektu uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na 
terenie Gminy Opoczno.    
Irena Przyborek – radna – Komisja Rolnictwa głosowała następująco:  
Wybrała wariant V /za - 4, przeciw - 0, wstrz. – 1/, do projektu uchwały w 
sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno.    
Tomasz Rurarz – radny – Komisja Rodziny głosowała następująco:  
Przyjęła do wiadomości 7 wariantów, do projektu uchwały w sprawie: wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno.    
Komisja głosowała wariant IV następująco: za – 1, przeciw – 1, wstrz. – 3. 
Komisja głosowała wariant V z poprawką dot. grupy powyżej 5 osób – 30 zł 
następująco: za - 2, przeciw – 0, wstrz. 2.  
Komisja opowiedziała się za wprowadzeniem od stycznia 2017r. nowych zasad 
ustalenia stawki opłaty za śmieci, opartych na rozbiciu gospodarstw domowych 
w zależności od liczby mieszkańców – WNIOSEK. 
Wiesław Wołkiewicz – radny – Proszę o przerwę.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Była dyskusja na komisjach, nie widzę 
celowości by zaczynać ją od nowa. Proszę głosować uchwałę, Pani Burmistrz 
tłumaczyła Państwu wszystko.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący – Czy radna Anna Wolowska 
podtrzymuje swój wniosek? 
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Anna Wolowska – radna - Tak, podtrzymuję.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Proszę o przerwę.  
 
Przewodniczący zarządził przerwę 
Po przerwie 
 
Jadwiga Figura – radna – Proszę Prezesa PGK o wypowiedź. Czy szykują się 
zyski z tytułu podwyżki opłaty za śmieci?  
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Właśnie odbywa się sesja 
Sejmiku Województwa Łódzkiego, na której będzie lub już została podjęta 
uchwała, że nasza Instalacja stanie się Regionalną Instalacją. 3 lata zeszło, aby 
osiągnąć to, co w tej chwili staje się rzeczywistością. Będzie to miało wpływ na 
gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Opoczno i w całym regionie do 
którego należymy. Spodziewam się zmiany cen zagospodarowywania odpadów, 
ale nie będą to zmiany spektakularne. Nasza Instalacja jest nieco tańsza od 
innych, więc odpis amortyzacyjny będzie niższy, co może się przełożyć na 
finalny poziom cen zagospodarowywania odpadów. Drugi czynnik, gdzie 
możemy się spodziewać, że te ceny będą niższe, to koszt transportu. Wysyłanie 
samochodu do Rawy Mazowieckiej jest droższe niż obsługiwanie systemu na 
miejscu, więc możemy spodziewać się oszczędności i na tym. Ale 
uczestniczyłem w komisjach i wyjaśniałem Państwu, że dotychczasowy system 
się wyczerpał. Był na miarę prawa w poprzednich latach. Prawo się zmieniło. 
Naczelnik Miązek posiada dane dotyczące liczb. Co się rzuca w oczy to pozycja 
1-osobowe gospodarstwo domowe. Na 10 tys. gospodarstw 2 tys. 300 to 
gospodarstwa 1-osobowe, czyli co 4-te. Należałoby sprawdzić, czy rzeczywiście 
tak jest. Według danych z ewidencji ludności z września wynika, że Gmina 
Opoczno liczy 35 tys. 108 mieszkańców, a według danych z deklaracji wynika, 
że mieszkańców jest mniej o ponad 5 tys.  
Jesteśmy powołani do tego, by świadczyć usługi, by zaspokajać potrzeby 
mieszkańców, nie jesteśmy nastawieni na zysk.  
Jadwiga Figura – radna – Jako Komisja Budżetowa musimy przyglądać się 
każdej złotówce i stąd moje pytanie.  
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący – Czy firma wypracowała zysk na 
ten rok? 
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Jesteśmy w trakcie 
badania bilansu. Ogólnie zamknęliśmy poprzedni rok na lekkim plusie ok 150 
tys. zł, ale na działalność Spółki składa się szereg działalności (nie tylko 
śmieci). Za wcześnie na dokładną odpowiedź w przedziale na grupy.  
Krzysztof Grabski – Wiceprzewodniczący –  Jeśli ZUK wygospodaruje zysk 
to moglibyście nam pomóc w ponoszeniu kosztów, które powstały wcześniej.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący – Czy radna Anna Wolowska 
podtrzymuje swój wniosek? 
Anna Wolowska – radna – Tak. 
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Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący – Odczytał wniosek radnej Anny 
Wolowskiej dotyczący stawek:  
1 osoba – 9 zł, 
2 osoby – 16 zł, 
3-5 osób – 24 zł, 
powyżej 5 osób – 30 zł. 
 
Przewodniczący zapytał, kto jest za wnioskiem radnej Anny Wolowskiej. 

Rada Miejska głosami: za – 2, przeciw – 10, wstz. – 5 odrzuciła wniosek 
radnej Anny Wolowskiej.  

 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 

głosownie projekt uchwały.  
 
Rada Miejska głosami: za - 16, przeciw - 0, wstrz. - 2 podjęła uchwałę 

Nr XX/203/2016 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na 
terenie Gminy Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
j) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Opoczno.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej  Ochrony Środowiska – przestawił projekt uchwały w sprawie: 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Opoczno. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Jarosław Jurowski – radny – Chciałbym zwrócić uwagę na opróżnianie koszy 
ulicznych. Droga wojewódzka 12 nie jest opróżniana w takim zakresie, jak 
ustaliliśmy w Regulaminie, czyli 6 razy w tygodniu. Firma zewnętrzna opróżnia 
kosze 2-3 razy w tygodniu. Powinniśmy zapisać, że Regulamin obowiązuje i 
firmy zewnętrzne.  
Eugeniusz Łączek – radny – Proszę zwrócić uwagę na centrum miasta, przy 
EZDECHU, zwłaszcza po weekendzie. Kosze są wywracane. Śmieci się nie 
mieszczą.  
Jarosław Jurowski – radny – Chyba źle się wyraziłem. Chodziło mi o ciąg ul. 
Piotrkowska, 17-Stycznia, koło EZDECHU - to obsługuje firma zewnętrzna i 
oni odbierają śmieci według swojego harmonogramu. Nie chodziło mi o 
pozostały teren miasta, który obsługuje nasza firma.  
Jadwiga Figura – radna – Proszę zwrócić również uwagę na okolice bazarku 
przy ul. Piotrkowskiej. Kosze wywracane, za małe, bałagan.  
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Barbara Wacławiak – radna – Panie Prezesie, czy te kosze, które zostały 
spalone na Osiedlu Skłodowskiej wrócą do nas, czy nie? Nie mamy koszy na 
papier.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej  Ochrony Środowiska – W Regulaminie nie możemy zapisać, 
że zobowiązujemy daną firmę do wykonania czegoś. Mamy umowę z Rejonem 
Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie, który obsługuje drogę wojewódzką. RDW 
opróżnia kosze 3 razy w tygodniu. Rozmawialiśmy z ich przedstawicielami i 
obiecali, że zwiększą częstotliwość opróżniania koszy. Ponadto od tej niedzieli 
mamy również dyżury pracowników interwencyjnych, którzy będą sprzątać 
głównie centrum miasta w weekendy. Co do okolicy EZDECHU – rzeczywiście 
kosze nie są dobre, jesteśmy w trakcie przetargu na zakup koszy i wymienimy 
je.  
Zbigniew Sobczyk – Wiceprzewodniczący – Budynek EZDECHU w centrum 
miasta straszy swym wyglądem. Proszę, by apelować o odnowienie elewacji 
budynku.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Byłem u Pani Prezes i prosiłem ją o 
poprawienie estetyki budynku. EZDECH nic nie inwestuje, czerpie tylko zyski. 
Będę monitował i kierował pisma, ale to powinna być nasza wspólna decyzja, że 
przychylacie się do tego wniosku.  
Renata Gabryś – radna – Na Osiedlu Ustronie jest 1 kosz. Proszę o 
postawienie dodatkowego kosza na ul. Akacjowej.  
Anna Wolowska – radna – Odlewnia również straszy swoim wyglądem. Poza 
tym bardzo zanieczyszcza powietrze. Proszę o podjęcie działań, by 
przeprowadzili się jak najszybciej.  
Barbara Wacławiak – radna – Wydzierżawiliśmy starą kotłownię CIS-owi na 
Osiedlu Kolejowym. Nie mamy pieniędzy na remont budynku, ale moglibyśmy 
zakupić farbę, a CIS we własnym zakresie odmaluje budynek. Budynek psuje 
estetykę na Osiedlu.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Uzgodnienia były takie, że oni sami 
zainwestują pieniądze i poprawią estetykę budynku, poszerzą również ofertę 
kotłowni o wydarzenia sportowe. Jeżeli faktycznie podejmą takie działania 
prospołeczne to tak, ale jeśli kotłownia będzie służyła tylko do przechowywania 
sprzętu to zrywamy tę umowę.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Na wsi raz w miesiącu są opróżniane kosze 
przy przystankach. Poddaję to pod rozwagę.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący - Czy Regulamin uwzględnia to o 
czym mówi radna Dorocińska?  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej  Ochrony Środowiska – Kosze przy przystankach z terenów 
wiejskich opróżniane są raz w tygodniu. Jest o tym zapis w Regulaminie.  
Elżbieta Dorocińska – radna - Będziemy monitorować.  
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosownie 
projekt uchwały.  

 
Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwałę 

Nr XX/204/2016 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
k) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej  Ochrony Środowiska – przestawił projekt uchwały w sprawie: 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów.  
 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – opinia pozytywna 
K. Komunalna – opinia pozytywna 
K. Budżetowa –  opinia pozytywna 
K. Rolnictwa –  opinia pozytywna 
K. Rodziny –  opinia pozytywna 
 
Przewodniczący 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 XX/204/2016 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-
2029. 
Barbara Bak – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029. 
 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – opinia pozytywna 
K. Komunalna – opinia pozytywna 
K. Budżetowa –  opinia pozytywna 
K. Rolnictwa –  opinia pozytywna 
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K. Rodziny –  opinia pozytywna 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  
 

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. - 1 podjęła uchwałę 
Nr XX/206/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2016-2029. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
m) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 
Barbara Bak – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w 
budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Jadwiga Figura – radna – Dlaczego trzeba zwiększyć środki rezerwy na 
oświatę? Proszę, aby na przyszłość nie było takich sytuacji.  
Barbara Bak – Skarbnik – To niezrozumienie. Rezerwa oświatowa nie jest 
zwiększana. Jest zapis, że wykreśla się zapis z poprzedniej sesji. Ta rezerwa 
była utworzona w trakcie roku. RIO uważa, że w trakcie roku nie powinno się 
tworzyć rezerw celowych. Środki pozostały w dziale oświaty. To nie jest 
dodatkowa rezerwa, jest sprostowany zapis. 
Jadwiga Figura -  radna – Chodzi mi o Przedszkole Nr 8 i ZSS Nr 2.  
Barbara Bak – Skarbnik – To co innego. Nie jest związane ze zmianami w 
budżecie.  
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – Musimy zwrócić te 
pieniądze. To jest 185 tys. zł. W SIO wykazane były dzieci z orzeczeniem nie 
mające na dzień wykazania tych orzeczeń. UKS wskazał, że te pieniądze są do 
zwrotu.  
Tomasz Rurarz – radny – Zwiększamy dochody o ponad 5 mln zł, a wypadła 
przebudowa ul. Działkowej. Była w WPF. W tej chwili nie ma jej ani w WPF, 
ani w budżecie.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Sama ul. Działkowa kiedyś była. Później w trakcie 
opracowania projektu Budowa infrastruktury drogowej dla obsługi przystanku i 
węzła kolejowego Opoczno-Południe w ramach sieci TEN-T na terenie 
Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie ta ulica była włączona w ten 
projekt. Ten projekt nie dostał dofinasowania. Na dzień dzisiejszy nie będą 
realizowane żadne ulice z tego projektu. W tamtym rejonie realizujemy ul. 
Staszica.  
Renata Gabryś – radna – Kiedyś było obiecane, że w tym roku będą 
realizowane  ul. Bukowa i Jarzębinowa.  
Barbara Bąk – Skarbnik – W planie inwestycyjnym na 2016r jest to ujęte.  
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  
 

Rada Miejska głosami: za - 14, przeciw - 0, wstrz. - 2 podjęła uchwałę 
Nr XX/207/2016 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 11. 

Zapytania i wolne wnioski.  
 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –  
a) zaprosił do zgłaszania się do Komisji ds. Statutu 
b) przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych 
c) zaprosił na uroczystości 3 maja i 22 maja. 

Jadwiga Figura – radna – Przy totolotku i kwiaciarni przy ul. Piotrkowskiej, są 
śmietniki. Ponadto na ul. Piotrkowskiej koło ul. Wiejskiej oraz naprzeciwko ul. 
Mickiewicza. To prywatne posesje. Proszę, aby podjąć działania by właściciele 
tych posesji uporządkowali teren. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Zgadzam się z Panią, te posesje 
wymagają inwestycji. Jest Komendant Straży Miejskiej. Musimy skierować 
pisma, by walczyć z tym bałaganem. Takimi miejscami w najbliższym czasie 
zajmiemy się dosyć rygorystycznie.  
Jarosław Jurowski – radny – Mają być wymieniane anteny na strażnicach. Kto 
to finansuje i z czego wynika ta wymiana? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Inicjatywa wymiany jest ze 
strony służb Wojewody. Szczegółów udzieli kierownik Edyta Krzysztofik. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności – Wymiana anten i urządzeń łączności finansowana jest ze środków 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczy centrali znajdującej się w 
Urzędzie Miejskim w budynku głównym i anteny na głównym budynku zostaną 
wymienione. Nie mieliśmy łączności z ŁUW. Firma, która w ubiegłym roku 
przyjechała na oględziny znalazła przyczynę i będzie wymiana.  
Jarosław Jurowski – radny – Wpływu na funkcjonowanie naszego systemu nie 
będzie?  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności – Nie.  
Jarosław Jurowski – radny – 10 czerwca odbędzie się impreza nad Zalewem – 
Wojewódzkie Zawody Ratownictwa Wodno-Powodziowego. Zjadą się jednostki 
z terenu województwa łódzkiego. To będzie jedyna tak impreza. Zapraszam.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Zawody finansowane są ze 
środków wojewody, ale gospodarzem imprezy jest Burmistrz. Będzie to impreza 
całodniowa, odbędzie się 10 czerwca. Zaproszenia wraz z programem zostaną 
doręczone w późniejszym czasie.  
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Barbara Wacławiak – radna – W imieniu osób starszych dziękuję za 2 
ławeczki przy ul. Biernackiego, od strony ZSS Nr 1.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Kosze też zostały postawione.  
Jadwiga Figura – radna – Jak wygląda łatanie dziur po zimie? Czym są 
łatane? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – To 
łatanie bitumiczne. Mamy firmę, która się tym zajmuje. Sukcesywnie łata 
dziury. Wszystko jest pod kontrolą.   
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Robimy rozeznanie. Zastanawiamy się 
nad ewentualnym zakupem maszyny, która doraźnie poprawia stan drogi.  
Dziękuję radnej Wacławiak za inicjatywę dotyczącą pozyskania materiału z 
rozbieranej wkrótce drogi kolejowej nr 25. Jesteśmy  w trakcie rozmów z 
kolejarzami.  
Jarosław Jurowski – radny – Przy okazji inwestycji rondo Partyzantów-
Biernackiego – proszę, by znaleźć pieniądze na chodnik do ul. Kopernika i na 
ul. Partyzantów  - tam nigdy nie było wymiany chodnika.  
Anna Wolowska – radna – Proszę o remont przy ul. Partyzantów i 
Biernackiego od ronda do Galerii – płyty są powyrywane, jest niebezpiecznie. 
Proszę o poprawienie tych chodników. Poza tym przy OPS i Przedszkolu żeby 
był mały odcinek zrobiony, bo dzieci wychodzą bezpośrednio na ulicę.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – To o 
czym mówi radny Jurowski - odcinek od ul. Biernackiego do ul. Piotrkowskiej – 
ten odcinek jest przez nas zaprojektowany. Projekt jest od 2012 roku. Wartość 
przebudowy nawierzchni z chodnikami to 520 tys. zł. Trzeba by zadanie 
wprowadzić do realizacji, jak będą środki to będzie realizacja.  
Odcinek, o którym mówi radna Wolowska – jest również projekt, który mówi o 
przebudowie ul. Biernackiego od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Armii 
Krajowej. Na cały ten odcinek mamy dokumentację techniczną plus ul. 
Słowackiego. Wartość zadania to 6,5 mln zł. Zapewniliśmy Urząd Wojewódzki, 
że z chwilą kiedy dostaniemy dofinansowanie na przebudowę skrzyżowania 
Biernackiego – Partyzantów i budowę tych dwóch łączników wokół Szpitala to 
kolejnym etapem będzie przebudowa ul. Biernackiego. Jest możliwość 
pozyskania dofinansowania w wys. 50% wartości kosztorysu inwestorskiego. 
Nie ma innej możliwości pozyskania dofinansowania na tak poważną 
przebudowę ul. Biernackiego, niż poprzez środki Urzędu Wojewódzkiego z 
Krajowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych.   
Odcinek przy Przedszkolu i OPS – brakuje chodnika po jednej stronie, trzeba 
doprojektować i wykonać. Musiałoby znaleźć się w budżecie. A tam gdzie stoi 
woda, bo są ogromne kałuże to jest teren Spółdzielni Mieszkaniowej.  
Andrzej Pacan – radny – Proszę o boisko z bieżnią lekkoatletyczną przy 
Szkole Podstawowej w Bielowicach. To największa szkoła na terenie wiejskim.  
Druga sprawa - Starosta obiecał, że jeśli Gmina włączy się finansowo to istnieje 
możliwość przebudowy odcinka drogi powiatowej, która ciągnie się przez wiele 
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miejscowości Stużno, Silec, Karwice, Janów Karwicki, Bielowice, Sołek do 
Zameczka.  
Anna Wolowska – radna – Czy Gmina posiada ubezpieczenie OC? 
Barbara Bąk – Skarbnik - Tak.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i 
przystąpił do realizacji ostatniego punktu obrad sesji.  
 
Ad. pkt. 12 

Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz w imieniu 
radnych podziękował Pani Marcie Gonsiewskiej – wieloletniej pracownicy 
Biura Rady Miejskiej za współpracę.  
 
Następie Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz 
podziękował obecnym za udział i zamknął XX sesję Rady VII kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą sesję Rady Miejskiej 
w Opocznie”.  
 
 
 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 1 czerwca 2016r.  
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 13.45 
 
 
 
 
Protokołowały:                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  
 
                                                                     Grzegorz Wołąkiewicz  
 
Bogumiła Kędziora    
 
Alicja Firmowska 
 
 
 

                                                                          
Sekretarz obrad  
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        Anna Wolowska 
 
 
 
 
 


