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PROTOKÓŁ  Nr  XXVI/16 
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 25 listopada 2016r. 
 
Ad. pkt. 1   
  Otwarcie obrad.                                                                                                                            
      Dwudziestą szóstą sesję Rady Miejskiej w Opocznie  w dniu 25 listopada 
2016r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz 
wypowiadając formułę: „Otwieram  dwudziestą szóstą  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. 
Anna Wolowska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - na sekretarza obrad 
zaproponowała radnego Jarosława Jurowskiego, który wyraził na to swoją 
zgodę. 
        Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała radnego 
Jarosława Jurowskiego na sekretarza obrad XXVI 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. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu z obrad  XXV sesji Rady Miejskiej w Opocznie.  
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.      
6. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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a) przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do 
zasobu mienia komunalnego,  

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. 
Różanna, 

c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych 
w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego,  

d) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2017” oraz 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno 
na rok 2017”,  

e) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2017”,  

f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, 
g) podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza,  
h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna.  

8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 
obrad sesji.  
Brak zgłoszeń.  
 
Ad. pkt. 4 
  Przyjęcie Protokołu z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokół był wyłożony w 
Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym statutem gminy, również dzisiaj 
był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem sesji.  

Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXV sesji 
Rady Miejskiej w Opocznie. 

 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest 
za przyjęciem protokołu z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 
listopada 2016r. w wersji przedłożonej. 
 

Rada Miejska głosami:  za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół 
z obrad XXV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 listopada 
2016r. 
 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – proszę, by wszyscy 
radni głosowali. Na sali obecnych jest 17 radnych.  
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Ad.pkt.5 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie                              
z działalności międzysesyjnej.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Ad.pkt.6 

Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi 
rolnictwa. 
 

a) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w 
Opocznie  

Brak przedstawiciela, materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 

b) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 
Rejonowy Zespół Doradców w Opocznie  
 

Iwona Sałaj – przedstawiła informację – materiał stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu.  
 

c) Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspektorat w Łodzi 
Oddział w Opocznie 

 
Mirosław Karasiński – przedstawił informację – materiał stanowi załącznik nr 
10 do protokołu. 
 

d) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie 
 
Małgorzata Włodarska – przedstawiła informację – materiał stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu. 
 

e) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie 
 
Małgorzata Kowalska – przedstawiła informację – materiał stanowi załącznik nr 
12 do protokołu.  
 

f) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektorat 
Piotrkowsko-Opoczyński Filia w Białaczowie 

Brak przedstawiciela, materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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g) Izba Rolnicza Woj. Łódzkiego 
 
Elżbieta Dorocińska – przedstawiła informację – materiał stanowi załącznik nr 
14 do protokołu. 
Izba liczy 16 delegatów, po 2 z każdej gminy. Spotykamy się 4-5 razy w roku. 
Wypracowujemy opinie dotyczące ustaw rolniczych, organizujemy wyjazdy na 
wystawy rolnicze, szklenia chemizacyjne, wycieczki dla dzieci, pomagamy w 
wypełnianiu wniosków. Ten rok był rokiem trudnym dla rolników ze względów 
ekonomicznych i klimatycznych oraz z uwagi na niskie ceny artykułów rolnych 
na rynku.  
 

h) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku 
Brak przedstawiciela, materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 

Przewodniczący poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły informacje 
do wiadomości.  
 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) 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.  
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
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 XXVI/312/2016 w sprawie: przejęcia prawa własności składnika 
gruntowego nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. 
Różanna, 

 
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości położonej w obr. Różanna. Wartość działki jest 
wyliczona na ok. 5 tys. zł, a właściciel chce ok. 7 tys. zł.  
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Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Wyrażam zgodę, 
tylko mam pytanie do sołtysa, czy pozostali właściciele nie będą upominać się o 
zapłatę za swoje grunty w przyszłości. Czy ta różnica 2 tys. zł nie powinna być 
pokryta z Funduszu Sołeckiego?  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Na sali nie ma 
sołtysa.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Podzielam Pani obawy, czy nie 
podziała to tak, że jeśli jednej osobie zapłacimy to następna również będzie się 
tego domagać. To trudna decyzja z naszej strony.  
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Dopóki nie mamy oświadczeń właścicieli 
dalszych działek nie należy finalizować sprawy pierwszej działki. Dobrze gdyby 
to były oświadczenia w formie Aktów Notarialnych z darowizną. Uchylenie się 
od darowizny wymaga drogi sądownej.  
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – Są spisane porozumienia z właścicielami, że przekażą nieodpłatnie, 
nie ma Aktów Notarialnych. Po podjęciu uchwały przystąpimy do zawarcia 
Aktów Notarialnych, żeby się nie wycofali.  
Ryszard Starus – radny – Skoro nie ma oświadczeń to uważam, że należy 
uchwałę odłożyć w czasie, albo wprowadzić zapis, że kwotę 5 tys. zł pokrywa 
Gmina, a 2 tys. zł jest z Funduszu Sołeckiego. 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Nie możemy w ramach jednej uchwały 
zawrzeć, że kwotę 5 tys. zł pokrywa Gmina, a kwota 2 tys. zł będzie  z 
Funduszu Sołeckiego, gdyż nie możemy podejmować decyzji za nich, to jest ich 
Fundusz Sołecki. W fazie wykonywania uchwały najpierw należy spisać akty 
darowizny.  
Ryszard Starus – radny – Proponuję wycofać uchwałę z porządku obrad 
dzisiejszej sesji. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Właściciele działek 
podpisali się na piśmie, to jest jakaś deklaracja. Nie widzę problemu, aby dzisiaj  
nie podjąć uchwały.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Rozumiem obawy radnego, ale interes 
społeczny ludzi jest najważniejszy. Jeśli blokujemy im dojazd to blokujemy im 
inwestycje w postaci budowy domów. Były rozmowy, deklaracje. Nie róbmy 
problemu. Jest prośba, by wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców.  
Sylwester Ziębicki – Mecenas – Jest wniosek formalny. Albo radny go wycofa 
albo trzeba go podać pod głosowanie Rady. 
Ryszard Starus – radny – Wycofuję swój wniosek.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały.  
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Rada Miejska głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 9 podjęła uchwałę 
Nr XXVI/313/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonej w obr. Różanna. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
 

c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów 
poniesionych w związku z wykonaniem zadania 
inwestycyjnego,  

 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie nakładów poniesionych w związku z wykonaniem zadania 
inwestycyjnego. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
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 XXVI/314/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
nakładów poniesionych w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
d) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2017” oraz „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017”,  
 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole do Spraw Społecznych i 
Ochrony Ludności - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Opoczno na rok 2017” oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017”. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 19,  przeciw - 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXVI/315/2016 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2017” oraz 
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„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 
2017”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
e) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2017”, 
 
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole do Spraw Społecznych i 
Ochrony Ludności - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia 
„Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2017”. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 19,  przeciw - 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXVI/316/2016 w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. 
 Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
f) 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. 
 
 Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada Miejska głosami: za - 17,  przeciw - 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę 
Nr XXVI/317/2016 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2016 rok. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
g) podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza, 
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 18,  przeciw - 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę 
Nr XXVI/318/2016 w sprawie: podjęcia działań związanych z poprawą jakości 
powietrza. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22  do protokołu. 
 
h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna, 
 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w 
sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 16,  przeciw - 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę 
Nr XXVI/319/2016 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Opoczna. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Dodatkowe materiały jakie otrzymali Radni stanowią załącznik nr 24, 25 i 26      
do protokołu. 
 
Ad. pkt. 8 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Barbara Wacławiak – radna – W imieniu mieszkańców dojeżdżających do 
przystanku Opoczno Południe,  chciałabym prosić o powiększenie parkingu od 
strony Gorzałkowa, ponieważ korzystających jest coraz więcej, a nie ma miejsc 
na zaparkowanie auta. W imieniu osób starszych z terenu ul. Skłodowskiej i 
Biernackiego chciałabym prosić o możliwość wygospodarowania miejsca na 
siłownię zewnętrzną w tej okolicy i zainstalowanie tego typu urządzeń. 
Chciałabym również poruszyć temat osób starszych na terenie naszej gminy. 
Ostatnio z ramienia Komisji Oświaty uczestniczyliśmy w spotkaniu 
organizowanym przez firmę Medicover. Przedstawiciel firmy opowiedział nam 
o możliwości uruchomienia na terenie naszego miasta Domu Dziennego Pobytu 
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Seniora. Naszym wkładem miałby być wyłącznie budynek na działalność. Firma 
sama go wyremontuje. Wydaje mi się, że to dobre rozwiązanie dla rodzin, które 
opiekują się starszymi rodzicami, a sami jeszcze pracują zawodowo. 
 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Zgadzam się z Panią odnośnie 
parkingu przy stacji Opoczno Południe. Nie spodziewaliśmy się takiego 
natężenia ruchu. Korzystają z niego również mieszkańcy gmin ościennych. 
Rozmawialiśmy z Naczelnikiem i niestety może być problem, ponieważ ten 
teren na razie nie jest nasz. Dzierżawimy go, ale chcemy w najbliższym czasie 
przejąć go na własność. Postaramy się przynajmniej doraźnie stworzyć ok. 20 
dodatkowych miejsc parkingowych. Staramy się, aby w niedługim czasie 
powstała tam również poczekalnia kontenerowa, aby polepszyć komfort 
podróżujących, oczekujących na pociąg. W 2018 r. planujemy rozpocząć 
przebudowę przystanku. Powstanie nowy peron oraz przejście podziemne.  
Jeśli chodzi o siłownię zewnętrzną to wiem, że cieszą się one dużą 
popularnością. Przy planowanym remoncie ulic Biernackiego i Słowackiego 
weźmiemy pod uwagę instalację tego typu urządzeń. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli chodzi o Dom Dziennego 
Pobytu Seniora to władze gminy zauważają potrzebę wybudowania tego typu 
jednostki. Co roku dokładamy ok. 800 tys. zł do pobytu osób starszych 
przebywających w placówkach całodobowych. Być może w związku z 
programem rewitalizacji uda nam się wygospodarować jeden z budynków 
komunalnych na potrzeby zorganizowania takiego miejsca. 
Wiesław Wołkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej -  Z tego co słyszałem 
od Policji to nie ma takich możliwości, aby było wystarczająco dużo miejsc 
parkingowych na stacji przy przystanku Opoczno Płd. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Parkingi to duży problem. Często 
zwracam uwagę jak parkowane są pojazdy na terenie naszego miasta. Zajmują 
tereny zielone, chodniki. Jest to niedopuszczalne. W tym roku powstało już 
bardzo wiele miejsc parkingowych, a planujemy jeszcze kolejne 160 
dodatkowych miejsc postojowych. Musimy prowadzić racjonalną politykę, aby 
ten problem rozwiązać. 
Robert Grzesiński – radny – Siłownia zewnętrzna doskonale wpasowałaby się  
w okolice ogrodzonego placu zabaw przy ul. Partyzantów. 
Jadwiga Figura – radna – Mieszkańcy naszego miasta widzą potrzebę 
uruchomienia kursów pociągu w stronę Końskich i Skarżyska Kamiennej. W 
imieniu mieszkańców ulicy Staropiotrkowskiej proszę o udzielenie głosu 
przedstawicielom tej ulicy. 
Robert Grzesiński – radny – Chciałbym wystąpić z prośbą do Pana 
Burmistrza, aby rozważyć  możliwość zainstalowania na Osiedlu Milenijnym 
oświetlenia typu hybrydowego. Wstępnie mieliśmy możliwość, aby ocenić ten 
typ oświetlenia w gminie Poświętne. Być może sprawdziłby się on na tyle, że 
moglibyśmy zastosować go na terenie całej gminy. 
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Krzysztof Grabski – radny – Proszę o zainstalowanie jednej z takich lamp 
przy kapliczce w Mroczkowie. 
 
Grażyna Grabowska - mieszkanka ulicy Staropiotrkowskiej – Wielu z 
Państwa ma okazję spacerować starą częścią ulicy Piotrkowskiej. Zapewne 
widzicie, w jak kiepskim jest stanie. Przy każdych większych opadach nasze 
posesje są zalewane. Kanalizacja jest w opłakanym stanie.  Nasza sprawa 
ciągnie się już od kilkunastu lat i za każdym razem obiecuje się nam, że zostanie 
ujęta w budżecie. Chcemy znać konkrety, aby móc przekazać jakieś informacje 
naszym sąsiadom. 
Rafał Kądziela - Burmistrz Opoczna – Już wcześniej zauważyliśmy potrzebę 
remontu tej części ulicy. Staraliśmy włączyć ja do programu TNT, ale nasz 
projekt nie przeszedł w Urzędzie Marszałkowskim. Nasze możliwości są 
ograniczone w tej kwestii. Aby zrobić tą ulicę z funduszy własnych 
musielibyśmy przeznaczyć ok.2 mln zł, a niestety nie mamy takiej sumy. 
Robert Grzesiński – radny – Nawiązując do wyjazdu do gminy Poświętne to 
mogliśmy się tam zetknąć z inicjatywą społeczną utworzenia podmiotu, który 
zajął się naprawą i tworzeniem dróg o mniejszej nośności. Moglibyśmy również 
podjąć tego typu działania. Byłoby to rozwiązanie naszych problemów z 
drogami wiejskimi i uliczkami miejskimi, po których nie jeżdżą samochody 
ciężarowe, a małe osobówki. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Jeśli chodzi o pomysł radnego 
Grzesińskiego to jesteśmy na etapie dopracowywania brygady, która 
zajmowałaby się naprawami dróg dojazdowych, wiejskich. Byłyby to niewielkie 
naprawy, doraźne. Nie wchodzi w grę naprawa ulicy Staropiotrkowskiej tą 
metodą, ponieważ tam musi wkroczyć sprzęt ciężki. 
Ryszard Starus – radny – Chciałbym zwrócić uwagę na chodnik na ul. 
Partyzantów pomiędzy białym sklepem, a ulicą Powstańców Wielkopolskich. 
Rosną tam wysokie topole, których korzenie rozsadzają chodnik. Poza tym są 
niebezpieczne ze względu na kruche gałęzie,  które często się łamią. Czy można 
coś z tym zrobić? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Nawiązując do Pana wypowiedzi to 
chciałem powiedzieć, że od pewnego czasu padają wobec mnie zarzuty, iż nasze 
Opoczno staje się betonową pustynią. Wycinanie drzew nie jest moją inicjatywą. 
Z taką prośbą zwracają się do mnie mieszkańcy, których zdaniem duże drzewa 
czynią więcej szkód, niż pożytku. W tym roku zasadziliśmy już kilkaset drzew. 
W kolejnym planujemy zasądzić podobną liczbę. Zaraz po sesji będę osobiście 
nadzorował nasadzenia wzdłuż ul. św. Marka i Kwiatowej. 
Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej -  Czy istnieje 
możliwość wycięcia starego, dużego drzewa na cmentarzu przy ul. Moniuszki? 
Korzenie niszczą pomniki. 
Rafała Kądziela – Burmistrz Opoczna - Zarządcą cmentarza jest PGK oraz 
parafia. Postaramy się porozmawiać na ten temat. 
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Jadwiga Figura – radna – Mam prośbę, aby podciąć drzewa, które zachodzą 
na linię energetyczną na ul. Piotrkowskiej. Stwarzają niebezpieczeństwo dla 
ludzi. 
 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Część ulicy Piotrkowskiej jest ulicą 
powiatową i nie mamy prawa wykonywać tam żadnych prac. Możemy tylko 
wnioskować do Starostwa. 
Jadwiga Figura – radna – Bardzo proszę, aby jako pierwszą uwzględnić ul. 
Staropiotrkowską przy budżecie na kolejne lata. 
 
 
Ad. pkt. 9 

Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz 
podziękował obecnym za udział i zamknął XXVI sesję Rady Miejskiej VII 
kadencji wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą szóstą sesję 
Rady Miejskiej w Opocznie”. 
 
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 10.50 
 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 12 grudnia 2016r.  
 
 
 
Protokołowały:                                Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 
 

Bogumiła Kędziora                                                                
                                                                                           Wiesław Wołkiewicz   
Alicja Firmowska                                                            

 
 
 
Sekretarz obrad: 
 
Jarosław Jurowski 
 


