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Protokół Nr XXI/16 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 30 maja 2016r. 

 

Ad. pkt.1 

Otwarcie obrad. 

Dwudziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art. 20 
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w dniu 30 maja 2016 r. 
otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Wołąkiewicz wypowiadając 
formułę: „Otwieram dwudziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 

Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję nadzwyczajną stanowi załącznik nr 1 
do protokołu. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Lista obecności pracowników stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Na sali jest 21 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynął do niego wniosek  
Burmistrza Opoczna o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Opocznie, 
wraz z załączonym do niego porządkiem obrad oraz projektami uchwał. 

Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że listę obecności podpisało 21 
radnych, wobec czego obrady są prawomocne.  

Ad. pkt.2 

Wybór sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radnego 
Zbigniewa Sobczyka, który wyraził na to swoją zgodę.  

Rada Miejska głosami: za - 16, przeciw – 0, wstrz. - 0 wybrała radnego 
Zbigniewa Sobczyka  na sekretarza obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 
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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.  

Radny Jarosław Jurowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
punktu dotyczącego informacji na temat oczyszczalni ścieków. 

Wnioskodawca wyraził zgodę na wprowadzenie punktu do porządku obrad. 

Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 1, wstrz. – 0 wprowadziła do 
porządku obrad sesji punkt dotyczący: informacji na temat oczyszczalni ścieków. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przedłożenie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na 
lata 2014-2020”, 

b) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029, 

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

5. Informacja na temat oczyszczalni ścieków. 

6. Zamkniecie obrad. 

Ad. pkt.4  

Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno 
na lata 2014 – 2020”. 
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Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego- przedstawił 
projekt uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020”  

Dodatkowo Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego przedstawił pismo z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik nr 7 do 
protokołu/. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wiesław Turek- radny- Jest to dokument bardzo dobrze przygotowany w sferze 
niezbędnej do pracy w urzędzie. Brakuje mi w tym planie przełożenia na bieżące 
działania i świadomość obywateli. Projekt „Kawka” jest  dobrym przykładem jaka jest 
niewiedza wśród mieszkańców, zapisało się wiele osób z obszarów na których 
gazyfikacja nie będzie prowadzona. Konkretyzując, brakuje mi dokumentu w formie 
opisu, biuletynu lub mapy dla mieszkańców z informacjami, gdzie można gazyfikować 
miasto i jak dodatkowo ocieplać domy, aby emisja CO2 była jak najniższa. Może 
warto chociaż na rok powołać doraźną komisję przy Radzie Miejskiej, która 
pomogłaby stworzyć taki dokument i monitorowała działania. Składam taki wniosek, 
ponieważ rolą Rady Miejskiej jest tak skomunikować wszystkie rzeczy związane z 
emisją z faktem, że mamy programy, którymi jesteśmy zainteresowani i chcielibyśmy 
w nich uczestniczyć. 

Tomasz Kopera- radny- Jakie są konkretne propozycje dla mieszkańców i czy są jakieś 
pieniądze na dofinansowanie? 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego- Jest to 
program „Kawka” do którego zgłosiło się 113 mieszkańców, a drugie tyle jest na liście 
rezerwowej. Do dziś nie mamy informacji  z Wojewódzkiego Funduszu, czy wniosek 
został rozpatrzony pozytywnie. Program być może uruchomiony zostanie w 2017r. Co 
do programu „Ryś” to procedury jeszcze się toczą. To są wszystkie znane mi 
programy z których mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz.- 0 podjęła uchwałę Nr 
XXI/208/2016 w sprawie: przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

b) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Opoczyńskiemu. 
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Barbara Bąk- Skarbnik- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy 
rzeczowej Powiatowi Opoczyńskiemu. 

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

Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz.- 2 podjęła uchwałę Nr 
XXI/209/2016 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Opoczyńskiemu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2019. 

Barbara Bąk- Skarbnik- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Pytanie dotyczy wiaduktu nad CMK. Czy można 
tą inwestycję zrealizować w ciągu roku? Zamknięcie wiaduktu na dwa lata wiąże się z 
utrudnieniami w ruchu. 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego- Wartość 
kosztorysów inwestorskich to 1 mln 200 tyś. zł. Wystąpiliśmy o dofinansowanie do 
dwóch instytucji: PKP PLK oraz Prezesa PKP. Obie firmy odmówiły. Zadanie zostało 
uwzględnione w WPF, ale nie wiemy kiedy zostanie zrealizowane. Cykl realizacji 
projektu planujemy jak najkrótszy. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz.- 0 podjęła uchwałę Nr 
XXI/210/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2016-2029. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

Barbara Bąk- Skarbnik- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie 
Gminy Opoczno na rok 2016. 

 Dodatkowo Pani Skarbnik poinformowała o decyzji z Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w sprawie korekty kosztów po stronie dochodów i wydatków o kwotę 
1668 zł. co wcześniej nie zostało uwzględnione w budżecie gminy. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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Andrzej Pacan- radny- Rozumiem, że kwota, która jest zmniejszona na poprawę 
bezpieczeństwa w związku z przebudową skrzyżowania ulic Partyzantów i 
Biernackiego w wysokości 1.575.000 jest na korzyść gminy. Patrząc na inwestycję to 
gmina powinna mieć o taką kwotę więcej? 

Barbara Bąk- Skarbnik- Mówiłam, że zmniejszenie budżetu nie wynika tylko w 
związku z realizacją inwestycji. Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów jest w 
granicach 800tyś. Nasze środki, które zostały zmniejszone poszły na budowę 
ogrodzenia wokół szpitala oraz na zapłatę subwencji na ten rok. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz.- 0 podjęła uchwałę Nr 
XXI/211/2016 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. pkt. 5 

Informacja na temat oczyszczalni ścieków. 

Jarosław Jurowski- radny- Wielu mieszkańców przychodzi do radnych z pretensjami 
w związku z odorem z oczyszczalni ścieków. Jest to bardzo uciążliwe. Proszę Pana 
Prezesa o wyjaśnienie sytuacji. 

Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie - Oczyszczalnia ścieków obecnie 
jest na tzw. rozruchu. Wcześniej oczyszczalnia narzucane miała kary, ponieważ nie 
spełniała wymogów UE. Jedynym rozwiązaniem była modernizacja, co osiągnęliśmy. 
Oczyszczalnia to nie tylko co wpływa i wypływa, ale również to co zostaje. Mamy 
coraz więcej osadów. Aby wyjść naprzeciw, powstała suszarnia odpadów. Rozruch 
może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Jedno ogniwo jeszcze nie funkcjonuje. 
Po włączeniu się tego ogniwa w procesy oczyszczalni zapach będzie na pewno mniej 
odczuwalny dla mieszkańców. To nie jest tylko nasz problem, ale wszystkich 
oczyszczalni. Osady, które teraz są, nie są takie jakie będą przy funkcjonowaniu 
oczyszczalni w 100%. Producent zainstalował nam nowatorskie oprogramowanie, w 
którym zdarzają się usterki, ale w przeciągu kilku tygodni problem powinien być 
rozwiązany.   

Apeluję do radnych aby jak najszybciej uchwalić plan zagospodarowania 
przestrzennego dla okolic wysypiska śmieci w Różannej. 

Andrzej Kacprzak- Z-ca Burmistrza Opoczna- Wybór technologii to sprawa inwestora. 
Wiem, że jest to sprzęt najwyższej klasy. Czy automatyka jest sprawna? Czy inne 
oczyszczalnie mają podobne problemy? 
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Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie- Oprogramowanie nie działa w 
pełni. Cały czas pracujemy nad tym. Technologia jest najwyższej klasy. Rozmawiałem 
z jednostkami, które mają podobne instalacje, tego samego wykonawcę i borykają się 
z tymi samymi problemami. 

Andrzej Kacprzak- Z-ca Burmistrza Opoczna- Czy fundusz gwarancyjny pozwoli 
usunąć wszystkie usterki, bo chodzą słuchy, że firma ogłosiła upadłość? 

Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie- Nic nie wiem na ten temat. Wiem, 
że firma ma problemy finansowe, ale że nie upadła. Mamy ubezpieczenie inwestycji. 

Anna Zięba- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Czy Pan Prezes jest w stanie podać 
ostateczny termin zakończenia uruchamiania inwestycji? 

Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie- Nie jestem w stanie określić 
ostatecznego terminu. 

Robert Grzesiński- radny- Wywnioskowałem, że inwestycja i procesy techniczne 
oczyszczalni sprawią, że nadal będzie nieprzyjemny zapach. Tak, czy nie? 

Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie- Każda oczyszczalnia wydziela 
zapachy. Nasza przed modernizacją również. W takim nasileniu jak było dotychczas 
już one  nie wystąpią. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i przystąpił do 
realizacji ostatniego punktu porządku obrad sesji. 

Ad. pkt. 5. 

Zamknięcie obrad. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz 
podziękował obecnym za udział i zamknął XXI sesję Rady Miejskiej  wypowiadając 
stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w 
Opocznie”.  
 
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 10.30  
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 6 czerwca 2016r. 
 
Protokołowały:                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie  
                                                                Grzegorz Wołąkiewicz 
Alicja Firmowska 
 
Bogumiła Kędziora                                   

                                                                           
Sekretarz obrad     

         Zbigniew Sobczyk 


