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PROTOKÓŁ  Nr XXVIII/17 
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 20 stycznia 2017r. 
 
 
Ad. pkt. 1   
  Otwarcie obrad.                                                                                                                            
     
   Dwudziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie  w dniu 20 stycznia 
2017r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz 
wypowiadając formułę: „Otwieram  dwudziestą ósmą 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 proponuję radnego Jarosława Jurowskiego. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy radny Jarosław 
Jurowski wyraża zgodę? 
Jarosław Jurowski– radny – Tak, wyrażam zgodę. 
Eugeniusz Łączek – radny – Są trzy osoby w prezydium i powinniśmy się 
zastanowić czy jest konieczność wyboru sekretarza obrad. To temat do 
przemyślenia na obrady kolejnej sesji Rady. 

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała radnego 
Jarosława Jurowskiego na sekretarza obrad XXVIII 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. 
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Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
6. Zapytania i interpelacje radnych. 
7. Sprawozdanie z prac Komisji Rady za rok 2016. 
8. Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg. 
9. Straż Miejska – efekty realizacji zadań. 
10. Reforma oświaty – etapy wdrażania. 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno, 
b) zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia cen i opłat za 
korzystanie z obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”                         
w Opocznie, 

c) wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Opoczno, 

d) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz 
wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, 

e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu 
Opoczyńskiego, 

f) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto 
Tomaszów Mazowiecki, 

g) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty 
dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone 
Światło” w Opocznie utworzonego przez organizację 
pozarządową, 

h) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 
obrad sesji.  
 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta -  W imieniu Burmistrza wnioskuję o 
wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 4 „Ślubowanie radnej”.  
Andrzej Pacan – radny – Proszę o przeniesienie punktu 10 „Reforma oświaty 
– etapy wdrażania” po sprawozdaniu Burmistrza ze względu na obecność wielu 
zainteresowanych tym tematem osób. 
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Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – W tym momencie 
jesteśmy już w punkcie 3 i wydaje mi się, że do punktu 10 szybko dojdziemy. 
Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Czy to ma być po sprawozdaniu 
Burmistrza? 
Andrzej Pacan – radny – Tak. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 4 
„Ślubowanie radnej”. 
 

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 wprowadziła do 
porządku obrad jako punkt 4 „Ślubowanie radnej”. 

 
Wobec braku głosów Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Andrzeja Pacana o przesunięcie punktu 10 „Reforma oświaty – etapy 
wdrażania” po „Sprawozdaniu Burmistrza z działalności międzysesyjnej”. 
 

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 3 przyjęła wniosek 
radnego Andrzeja Pacana o przesunięcie punktu 10 „Reforma oświaty – etapy 
wdrażania” po „Sprawozdaniu Burmistrza z działalności międzysesyjnej”. 

 
Ad. pkt. 4 

Ślubowanie radnej. 
 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Proszę o podejście 
Pana Tomasza Kopery – Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, który 
wręczy zaświadczenie o wyborze radnej. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej -  Dnia 15 
stycznia odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie w 
okręgu Nr 15. W drodze głosowania, w którym oddano 507 ważnych głosów, 
253 głosy otrzymała Pani Beata Wiktorowicz. Proszę Panią o odbiór 
zaświadczenia. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej - Stosownie do 
przepisów ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do 
sprawowania mandatu radnego składa on  ślubowanie. Polega to na tym, że 
Przewodniczący odczytuje rotę ślubowania, a radny wypowiada słowo: 
„Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż 
Bóg”. Od tego momentu radny wchodzi w prawa i obowiązki radnego.  
 
Przewodniczący odczytał tekst ślubowania, a Pani Beata Wiktorowicz dodała 
słowa: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. 
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Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Serdecznie 
gratuluję i życzę owocnej pracy. 

Zaświadczenie i tekst ślubowania stanowią załącznik nr 7a i 7b do 
protokołu z sesji. 

 
Ad. pkt. 5 

Przyjęcie Protokołu z obrad XXVII 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 z obrad XXVII sesji 
Rady Miejskiej w Opocznie. 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest 
za przyjęciem protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
28 grudnia 2016r. w wersji przedłożonej. 
 

Rada Miejska głosami:  za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół 
z obrad XXVII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 
grudnia 2016r. 

 
Ad. pkt. 6 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 
Rafał Kądziela– Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie                              
z działalności międzysesyjnej.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął punkt dotyczący 
sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 
Ad. pkt. 7 

Reforma oświaty – etapy wdrażania. 
 
Andrzej Kacprzak – Ustawa dotycząca reformy oświaty została podpisana 
przez Pana Prezydenta 15 stycznia br. Chciałbym Państwu przybliżyć, że 
główną strukturalną zasadą reformy jest likwidacja gimnazjów i utworzenie 8- 
klasowej szkoły podstawowej. Założeniem reformy jest również utworzenie 
mało licznych klas, ograniczenie dwuzmianowości oraz dojazdów. Kierując się 
tymi trzema podstawowymi zasadami, przyjęliśmy ramówkę o której 
szczegółowo opowie Pan Naczelnik. Jest to punkt wyjścia do tego co będziemy 
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robić, a chodzi o uchwałę intencyjną. Będziemy ją przyjmować około 20 lutego, 
także mamy jeszcze miesiąc na rozmowy, konsultacje oraz tworzenie takiej sieci 
szkół, żeby była jak najbardziej realna, właściwa i skierowana do rodzica i 
dziecka. Przyjęliśmy warunek taki, że nie chcemy likwidować żadnej szkoły. 
Wiemy, że są pieniądze na reformę. W ciągu dwóch lat zostanie wskazane w 
jaki sposób reformę finansować. Chcemy w okresie przejściowym badać, 
analizować i ewentualnie naprawiać to, co na początku zrobiliśmy źle. Nie ma 
idealnego rozwiązania, które na początku powiedziałoby nam, że stworzenie 
innej sieci szkół będzie idealnym rozwiązaniem dla nas wszystkich. Dlatego to, 
co za chwilę przedstawi Naczelnik Ziębicki jest oczywiście poddane pod 
konsultacje. Mieliśmy dylemat związany z dwiema szkołami – w Bielowicach 
oraz w Wygnanowie. Cieszymy się, że są przedstawiciele tych szkół. 
Wysłuchamy wszystkich Państwa uwag i spróbujemy później je realizować, na 
ile będzie to możliwe. Wybieramy się we wtorek do Kuratora. Będziemy 
analizować to, co dziś usłyszymy i to, co mamy zapisane w ramówkach. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Jak Pan Burmistrz słusznie 
zauważył, naszym celem jest, aby nie została zlikwidowana żadna szkoła, która 
obecnie działa na terenie gminy. Są dwa etapy wprowadzania reformy. Pierwszy 
z nich to podjęcie przez Radę Miejską do końca lutego uchwały intencyjnej, 
którą przedstawimy Kuratorowi. Jeżeli zostanie ona zaakceptowana, to do końca 
marca Rada Miejska musi podjąć uchwałę normatywną, wprowadzającą nową 
strukturę szkół od 1 września.  Jeśli chodzi o nowe szkoły podstawowe to nie 
ma żadnego problemu z istniejącymi szkołami starego typu, czyli szkołami 
gdzie są klasy I-VI. Na mocy ustawy stają się one szkołami z klasami I-VIII. 
Nie ma również problemu z Zespołami Szkół, składających się ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Na mocy ustawy od 1 września stają się one 
szkołami podstawowymi ośmioletnimi. Inaczej będzie wyglądała sytuacja w 
Zespole Szkół Samorządowych Nr 1, gdzie mamy podstawówkę, gimnazjum i 
liceum. Gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej ośmioletniej i 
nadal pozostanie Zespół Szkół składający się z podstawówki oraz liceum. 
Skomplikowana sytuacja jest w dwóch rejonach. Jeden obejmuje siedziby szkół 
w Bukowcu Opoczyńskim, Kraśnicy oraz Modrzewiu. Nasza koncepcja 
przewiduje, że pozostanie zachowana szkoła w Modrzewiu z klasami I-VIII. 
Zespół Szkół w Bukowcu Op. składający się tylko z klas I-III zostanie szkołą z 
klasami I-VIII. Kraśnica w związku z tym, że nie ma dużo dzieci w klasie VI – 
jest tylko 4 dzieci, z czego 3 jest z innej gminy, ma o tyle skomplikowaną 
sytuację, że nie utworzymy w przyszłym roku klasy VII. Jeśli dzieci zechcą 
pozostać w naszej gminie to będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej w 
Bukowcu Op. Drugi skomplikowany obszar to Bielowice i Wygnanów. W 
Wygnanowie działa tylko gimnazjum i chcemy je przekształcić w szkołę 
podstawową. Aby tak się stało potrzebujemy do tego uczniów. Mamy taką 
możliwość, gdyż w Bielowicach funkcjonują obecnie dwie klasy drugie i dwie 
klasy trzecie. Tworząc nowy obwód szkolny w Wygnanowie składający się z 
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Wygnanowa, Zameczka i Wólki Karwickiej te dzieci znalazłyby się 
automatycznie w przyszłej szkole podstawowej w Wygnanowie. Natomiast w 
Bielowicach nie zostałyby zlikwidowane klasy I-VI, ale klasa VII przekazana 
zostałaby do Wygnanowa. Celem jest aby w przyszłości stworzyć z tych dwóch 
obwodów jeden wielki obwód i nauczanie podzielić na dwie szkoły. Klasy I-IV 
pozostałyby w Bielowicach ze względu na bazę i kadrę dostosowaną do tego 
etapu nauczania. Natomiast w Wyganowie utworzona byłaby szkoła 
podstawowa od klasy V do VII. Jedna z tych szkół byłaby filią drugiej, ale teraz 
nie będziemy o tym decydować. Jest to jedyna możliwość, która ratuję szkołę w 
Wygnanowie. Są to rozwiązania, które wydawałoby się zostały zaakceptowane 
przez radnych, ale nie wszyscy są zadowoleni. Są to propozycje, których 
głównym celem jest niedopuszczenie do likwidacji żadnej ze szkół.  
Andrzej Pacan – radny – Reforma oświaty jest w tej chwili za szybko 
wprowadzana i musimy znaleźć jakiś konsensus. Mówi się, że mieszkańcy 
Bielowic są przeciwni mieszkańcom Wygnanowa. Nic mylnego. Nie chcemy, 
aby był jakikolwiek konflikt, a może on powstać w związku z przedstawionymi 
propozycjami. Jesteśmy za tym, żeby było tak, jak jest w uchwale intencyjnej 
dotyczącej sieci szkół, czyli  szkoła podstawowa w Bielowicach i szkoła 
podstawowa w Wygnanowie z tym, że klasa VI, która za rok będzie klasą VII 
pozostanie w Bielowicach, a nauczyciele z Wygnanowa bezkonfliktowo przejdą 
do Bielowic uczyć tą klasę tak jak pierwszą klasę gimnazjum. Nikt z nauczycieli 
nie straciłby wtedy pracy. Problemem się pojawi jeśli powstaną klasy V-VIII w 
Wygnanowie, ponieważ na dowożenie dzieci nie wystarczy jeden autobus. 
Jesteśmy za tym, aby w Wygnanowie również były klasy I -VIII. 
Rodzic z Bielowic – Każdy mówi o dobru dzieci oraz rodziców, o tym, że 
szkoła ma być  blisko miejsca zamieszkania, ale nikt nie mówi o cyfrach. Ile 
dzieci mamy wozić w jednym i drugim kierunku? W Bielowicach jest dużo 
więcej dzieci, więc zróbmy szkołę ośmioklasową. Za tym jesteśmy my, rodzice 
dzieci uczęszczających do szkoły w Bielowicach. Szkoła pełno klasowa była 
tam od 50 lat, a teraz chcemy to ograniczyć, żeby utrzymać obiekty, a nie dzieci. 
Dzieci starsze bardziej potrzebują wychowania fizycznego i w Bielowicach jest 
taka możliwość, ponieważ mamy salę gimnastyczną. W Wygnanowie nie ma. 
Może w związku z tym warto przyłożyć się i zainwestować, aby baza sportowa 
w Bielowicach się rozwijała. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Proszę o uporządkowanie rozmowy. 
Proces reformy dopiero rozpoczynamy i nie podejmujemy na razie żadnych 
strategicznych decyzji. Państwa obecność jest nam potrzebna i dlatego proszę, 
aby wypowiadała się jedna lub dwie osoby reprezentujące daną społeczność. 
Marek Statkiewicz – Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły w Wygnanowie 
– Na sali padają różne zarzuty, ale to wszystko miało swój początek wcześniej. 
To prawda, że nie mamy sali gimnastycznej. Bielowice wcześniej zbudowały 
taki obiekt, a my byliśmy uspokajani i obiecywano nam, że również w 
Wygnanowie sala będzie. Niestety tak się nie stało. Pomimo tego nasze dzieci 
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osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych. Jeżeli chodzi o dowóz dzieci 
to my ponieśliśmy już ofiarę. Jedno dziecko zginęło w wypadku podczas 
powrotu ze szkoły. Placówka, którą reprezentuję, jest dobrą placówką, a 
świadczą o tym statystyki i wyniki. Jest to jedno z lepszych gimnazjów na 
terenie gminy. Do naszej placówki przychodzą dzieci z innych gmin – daje to 
dużo do myślenia. Wydaje mi się, że program przedstawiony przez Naczelnika 
jest strzałem w dziesiątkę. Dlaczego nie możemy przedłużyć tego systemu, 
który jest dzisiaj? Nie róbmy konfliktów. Wygnanów stracił już wiele, ale teraz 
się nie poddamy. Wygnanów nie ma radnego i przez to jesteśmy słabsi. Na 
dzień dzisiejszy uważam, że placówka jest godna uwagi i proszę radnych o 
rzetelną ocenę sytuacji. 
Andrzej Pacan – radny – Miejscowość Bielowice jest za tym, aby w 
Wygnanowie była ośmioklasowa podstawówka. Podobnie jak w Bielowicach. 
Nie chcemy konfliktów. Obwody mamy wyznaczone.  Dzieci z obwodu 
Bielowice i Sołek chodziłyby do szkoły w Bielowicach, a z pozostałych 
miejscowości: Wygnanów, Wólka Karwicka, Zameczek do szkoły w 
Wygnanowie. Nie widzę problemu. Nie chcemy ściągać na siłę dzieci z 
Wygnanowa. Gmina zaoszczędzi na dowozach. Chcemy, aby dzieci z klasy VI 
pozostały w szkole w Bielowicach.  
Tomasz Kopera – radny – Mamy projekt uchwały intencyjnej. Jaki będzie 
skutek od 1 września dla szkół w Bielowicach i Wygnanowie, jeśli przyjmiemy 
tę uchwałę?  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Od 1 września dzieci z nowo 
powstałego obwodu szkolnego składającego się z Wygnanowa, Zameczka, 
Wólki Karwickiej i Wólki Karwickiej Kolonii, chodzące obecnie do II i III klasy 
przechodzą do Wygnanowa. Nie otworzona będzie w przyszłym roku od 
września I i II klasa w nowej szkole w Wygnanowie, jeśli powstanie. Dzieci z 
Wygnanowa, Zameczka, Wólki Karwickiej i Wólki Karwickiej Kolonii pójdą do 
I i II klasy do szkoły w Bielowicach, podobnie jak dzieci z V i VI klasy z 
Wygnanowa będą chodzić do Bielowic. Na dzień dzisiejszy jest tak, że w klasie 
I w Bielowicach mamy 10 osób i tak może być. Jeżeli dzieci będzie mniej 
Burmistrz w przyszłym roku nie utworzy klasy II. Podobnie jest w obecnej 
klasie V, czyli VI od września – tam mamy 6 dzieci. Tym sposobem w 
Bielowicach od 1 września mamy podwójne klasy łączone. Klasa VII w 
Bielowicach jest liczniejsza i ma więcej uczniów z tego obwodu, niż z 
Wygnanowa, ale jak powiedziałem nasza koncepcja przewiduje zachowanie 
dwóch szkół. Nie widzę innej możliwości. Jeśli Burmistrz utworzy 
ośmioklasową szkołę podstawową tylko z tego obwodu to będzie ona liczyła ok. 
45 uczniów i dodatkowo dzieci z Krzczonowa, czyli powyżej 50 uczniów, a 
szkoła w Bielowicach będzie miała ok. 70 uczniów. Będą to szkoły niewielkie. 
Wygnanów będzie na granicy opłacalności ekonomicznej i funkcjonowania w 
okresie przejściowym. Chciałbym zauważyć, że uchwałę normatywną Rada 
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będzie podejmowała tylko na dwa lata. Potem możemy wprowadzić inne 
rozwiązania. 
Robert Grzesiński – radny – Analizując informację z Wydziału Oświaty 
stwierdzam, że większość szkół ma tzw. klasy łączone. Jedynie Wygnanów i 
Bielowice mają to szczęście, że klasy nie muszą się łączyć. Wydaje mi się, że 
proces edukacji w klasach łączonych jest bez sensu. Powinniśmy osiągnąć 
konsensus. Pan Naczelnik powinien w jasny i klarowny sposób przedstawić 
nam, jakie będą konsekwencje wdrożenia uchwały od 1 września dla tych 
dwóch szkół. Jeżeli te dwie szkoły zyskają przy wprowadzeniu uchwały to tylko 
z korzyścią dla dzieci i rodziców. 
Marek Statkiewicz – Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły w Wygnanowie- 
Odnosząc się do słów radnego Pacana to są zapędy, aby w Bielowicach były  
klasy VII i VIII, ale nie ma co do tego warunków. Jest tam ciasno, są małe 
szatnie. Nie wiem czemu Państwo się tak upieracie. Nie  jest dobrym pomysłem, 
aby nauczyciele z Wygnanowa dojeżdżali do Bielowic. Według nas jest to 
normalne przedłużenie nauczania, które jest w tej chwili. Początkowe nauczanie 
w klasach I - IV w Bielowicach, a dalsze w Wygnanowie. Jak Pan Naczelnik 
mówił, jest to etap przejściowy przez dwa lata. Problem polega na tym, że nie 
ma dzieci, ale na to już nie mamy wpływu. My, rodzice z Wygnanowa, 
będziemy walczyć o to, aby uchwała została zachowana w takiej formie, jak ją 
przedstawił Pan Naczelnik. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – Przypominam, że jest to okres 
przejściowy. Nie wiemy, jaki będzie system finansowania. Pani Minister 
Zalewska wskazała, że mamy 900 mln zł na realizację reformy i odchodzimy od 
systemu ogromnych szkół. Kiedyś był taki problem ekonomiczny, że liczyło się 
subwencję razy liczbę osób w klasie i czym więcej dzieci w klasie tym większy 
sukces ekonomiczny i gmina mniej dokładała pieniędzy. System, który będzie 
obowiązywał od 1 września, jest ukierunkowany na małe klasy. Mają znaleźć 
się pieniądze na VII klasy – ok. 66 mln i to wszystko jest zapisane w ustawie. 
Łatwo jest likwidować, a trudniej odbudować. Zgadzam się z radnym 
Grzesińskim, bo my próbowaliśmy rozłączać klasy po to, aby nauka w szkołach 
przynosiła większy efekt. Przez ten jeden rok chcemy zobaczyć, jak będzie 
funkcjonowała reforma oświaty i wezmę sobie do serca opinie Państwa. Będę 
również rozmawiał w tej sprawie z Kuratorem. Przypominam również o 
dwuzmianowości, czy obie szkoły sobie poradzą z tym. Dzisiaj rozmawiamy o 
ramówce i rozpoczynamy proces wdrażania reformy. Chcemy wypracować jak 
najlepszy model, żeby nikt na tym nie stracił. 
Jadwiga Figura – radna – Moim zdaniem, my radni, nie rozstrzygniemy tego 
problemu. To Pan Burmistrz, Naczelnik, Dyrektorzy oraz Wy rodzice 
powinniście wspólnie usiąść do stołu i przedyskutować problem. Na razie są to 
tylko przymiarki, wiec mamy jeszcze czas, aby przedyskutować problem. 
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Wiesław Wołkiewicz -  Przewodniczący Rady Miejskiej – Przez tyle lat 
szkoły się uzupełniały i było bardzo dobrze.  Pan Burmistrz zadeklarował, ze 
szkoły nie będą likwidowane. Na obecną chwilę jest to dobry kierunek. 
Małgorzata Wijata – Nauczycielka Szkoły w Bielowicach -  Ja również 
jestem za zgodą. Nasza szkoła powstała dzięki pracy naszych dziadków i 
rodziców. Ciągle słyszymy, że szkoła i „Tęczowy zakątek” jest nieopłacalny, ale 
gdyby nie było na to zapotrzebowania to nie tworzylibyśmy fikcji. Nie chcemy, 
aby w przyszłości hulał tam wiatr, chcemy aby ta szkoła żyła. Szkoła w 
Bielowicach ma podstawy do tego, aby istnieć według rozporządzenia. Jest na to 
zapotrzebowanie, są dzieci. Rodzice oraz dziadkowie budowali właśnie dla nich 
tą szkołę, aby nie musieli dojeżdżać. Prosimy o to, aby ta szkoła żyła. 
Andrzej Pacan – radny – Na jednej z komisji pytałem, czy było spotkanie 
Dyrektorek szkół w Wygnanowie i Bielowicach. Czy były wypracowane zasady 
najlepszego przejścia do nowego systemu, żeby nie było kolizji. Okazuje się, że 
nie. Powinno być spotkanie, aby ustalić jak ma to wyglądać. Konsultacje 
powinny być wcześniej. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – Panie radny, mówi Pan o 
zgodzie, a tak naprawdę całą sytuację podkręca. Rozmawialiśmy z Panią 
Dyrektor z Bielowic oraz Wygnanowa. Dopiero wdrażamy reformę. 
Rozmawialiśmy i z jednym i z drugim Dyrektorem, którzy przyjęli koncepcję, 
ale to tylko jest koncepcja. Przyszliście powiedzieć, czego oczekujecie. Jest to 
dla mnie bardzo ważny moment. Również jestem nauczycielem i podobnie jak 
Pani Wijata oddałbym za swoją szkołę życie. Reformę mamy przeprowadzić 
tak, aby była jak najmniej bolesna dla każdego z nas. Za tym idą również 
pieniądze. Każdy będzie liczył, czy jest opłacalna, czy nie jest. Najważniejsze 
jest to, co zapisano w ustawie, że dziecko ma się czuć w szkole bardzo dobrze. 
Czy Ministerstwo zrzuci cały ciężar finansowy na gminę to się jeszcze okaże. 
Pani Minister wskazuje na to, że są pieniądze i będziemy ten projekt realizować. 
Wszystko, co Państwo powiedzieli, będziemy rozważać. Spotkamy się jeszcze 
raz z Dyrektorami z Bielowic i Wygnanowa, ja osobiście przyjadę do Pań, żeby 
na spokojnie porozmawiać, żeby nie było żadnych niedomówień.  Po wizycie u 
Kuratora przyjadę do Państwa i podzielę się informacjami ze spotkania.  
Tomasz Kopera – radny – Skoro Pan radny Pacan ma tyle dobrych pomysłów 
odnośnie reformy, to dlaczego nie złożył Pan alternatywnego projektu uchwały, 
który moglibyśmy teraz przedyskutować? Gdyby przygotował Pan taki 
dokument to byłaby podstawa do rozmowy, a na razie konfliktuje Pan ze sobą 
środowisko. 
Andrzej Pacan – radny – Jest to intencyjny projekt uchwały w sprawie 
podziału obwodów szkół. W którym momencie Pan uważa, że powinien być 
przygotowany projekt, bo zasugerował Pan, że już ma być projekt. Jak Pan 
Burmistrz podkreślił, w tej chwili są prowadzone rozmowy, konsultacje. Jeżeli 
potrzebny będzie projekt to będzie taki złożony. Panie Przewodniczący, ja nie 
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wywołuję konfliktów, chcę żeby konfliktu nie było. Nie jestem za tym, aby w 
Wygnanowie nie było szkoły.  
Urszula Wiktorowicz – Dyrektor Szkoły w Bielowicach – Historia szkoły w 
Bielowicach to prawie 60 lat. Nigdy w pracy tej placówki nie było klas 
łączonych. Chciałabym sprostować wypowiedź Naczelnika. Po rozdzieleniu 
ilości dzieci, zgodnie z projektem uchwały intencyjnej na obwód szkoły w 
Bielowicach i Wygnanowie statystyka łącznie z klasami „0” przedstawia się 
następująco: w Bielowicach zostaje 106 dzieci, a w Wygnanowie 45. Średnia 
ilość dzieci w klasie daje nam taką liczbę, którą preferuje Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, które mówi, że najmniejsza liczba dzieci w klasie to 12. Chcę 
dodać, że trzeba patrzeć w przyszłość. W całej swojej pracy pedagogicznej 
kieruję się dobrem dziecka. Był czas, że trzeba było przyjąć Wygnanów i tak 
zrobiliśmy, choć mieliśmy inne zdanie. Są tu rodzice i mogą zaświadczyć, że 
żadne dziecko z Wygnanowa nie było skrzywdzone w Bielowicach. Tutaj nie 
chodzi o nic innego, jak o ścisłe zrealizowanie projektu uchwały, bo nikt nie ma 
zastrzeżeń co do tego, że VI – letnia szkoła podstawowa w Bielowicach staje się 
VIII-letnia szkołą podstawową w myśl prawa oświatowego, które zostało teraz 
przyjęte. Zastrzeżenia budzi załącznik i nad tym tematem trzeba się pochylić. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Przygotowując się do tematu, 
poprosiłem Panią o przedstawienie danych dotyczących liczby dzieci z 
poszczególnych wiosek należących do Pani szkoły. Otrzymałem dane: w klasie I 
na dzień dzisiejszy jest 7 dzieci z Bielowic, a w klasie V jest 6 dzieci z 
Bielowic. Łącznie w klasach 0-VI jest 76 dzieci z Bielowic, a z Sołka 8 dzieci. 
Dodając do tego punkt przedszkolny to jest ok. 100 dzieci. Operuję danymi 
otrzymanymi od Pani. 
Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Nie 
rozstrzygniemy dziś tych spraw. Pan Burmistrz i Pan Naczelnik dokładnie 
wyjaśnili co dalej będzie robione. Chcą, aby szkoły nie zostały zlikwidowane. 
Szkoły są dobrze wyposażone w materiały służące do nauki dzieci. Staramy się, 
aby dzieci miały blisko do szkoły. Dbamy o dzieci, rodziców i nauczycieli. W 
tej chwili przyjmijmy to, ponieważ uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie. W 
przyszłości mamy czas na analizę i uważam, że Pan Burmistrz nikomu krzywdy 
nie zrobi. 
Urszula Wiktorowicz – Dyrektor Szkoły w Bielowicach – Po rozdzieleniu 
obwodów tych szkół, gdzie trzeba podkreślić, że obwód Bielowice to wieś 
Bielowice, która rozłożona jest terytorialnie i tak jak Pan Naczelnik powiedział 
jest 8 dzieci z Sołku. Nie mówię nic na temat obwodu w Wygnanowie. 
Pokusiłam się, aby spojrzeć w przyszłość i tak: w 2010 roku urodzeń było 21 z 
czego na obwód w Bielowicach przypada 13 dzieci, a na Wygnanów 6 dzieci. W 
2011 r. urodzeń było 16 (Bielowice 12, Wygnanów 4), w 2012r. urodzeń 15 
(Bielowice 10, Wygnanów 5), w 2013 r. urodzeń  23 (Bielowice 14, Wygnanów 
9), w 2014 roku urodzeń 23 (Bielowice 14, Wygnanów 9), w 2015 r. urodzeń 16 
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(Bielowice 13, Wygnanów 3), w 2016 r. urodzeń 22 (Bielowice 11, Wygnanów 
11). 
Marzena Stolarczyk – Dyrektor Gimnazjum w Wygnanowie – Przedstawia 
się mnie tak, jakbym chciała zlikwidować szkołę w Bielowicach. Nic bardziej 
mylnego. Chcę, aby obie szkoły istniały. To co Pani Dyrektor przedstawiła 
świadczy o tym, że możemy istnieć tylko razem. Osobno każda ze szkół będzie 
„kuleć”. 
Teresa Wrzosek – Sołtys Wólki Karwickiej - Jak słuchałam Pani Dyrektor z 
Bielowic to odniosłam wrażenie, że Pani nie chce zgody. Uważam, że dobro 
dziecka jest najważniejsze. Jeżeli pozostanie Szkoła w Bielowicach i rodzice 
będą musieli wozić dzieci na dwie zmiany to mija się to z celem. Proszę o 
rozwagę i poważne potraktowanie tych dwóch szkół. 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Zamykam 
dyskusję. 
Materiał stanowi załącznik nr 9a i 9b do protokołu. 
Przerwa 10 min. 
 
Ad. pkt. 8  

Zapytania i interpelacje radnych. 
 
Tomasz Kopera – radny – Wszyscy wiemy, że przy ul. Dworcowej powstaje 
sklep wielko powierzchniowy z zagranicznym kapitałem. Czy będzie zwolniony 
z podatku od nieruchomości przez najbliższe 4 lata, przy założeniu, że zatrudni 
30 – 40 osób? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Wyjaśniałem wielokrotnie, jakie 
warunki postawiliśmy Inwestorowi, które według nas były zaporowe. Po stronie 
Inwestora, jest szereg inwestycji takich jak przebudowa ul. Dworcowej, 
wybudowanie skwerku dł. 40m, wybudowanie ulicy „Ozmowskiej”, 
przebudowanie skrzyżowania i wybudowanie 150 miejsc parkingowych dla 
wszystkich mieszkańców Opoczna. Według nas zrobiliśmy dobry interes. Jeśli 
chodzi o sprawę podatku to będziemy rozpatrywać ten problem, ale nie sądzę, 
abyśmy traktowali go w wyjątkowy sposób. W wyniku inwestycji mówi się, że 
zatrudnienie znajdzie ok. 100 osób, w tym 80 kobiet. Nie przewiduję żadnych 
innych ulg. 
Tomasz Kopera – radny – Z tego co wiem to obowiązuje uchwała zwalniająca 
przedsiębiorców z podatku. Moim zdaniem powstanie każdego supermarketu na 
terenie gminy, koszty społeczne, czyli utrata zatrudnienia w związku z 
likwidacją małych sklepów w porównaniu z tym, że powstaną pozorne korzyści, 
że powstanie dodatkowe zatrudnienie są na minus dla gminy. Chciałbym 
otrzymać odpowiedź czy supermarkety kwalifikują się pod uchwałę dotyczącą 
ulg dla inwestorów, którzy zatrudniają jakąś ilość osób. Czy nie muszą płacić 
podatku od nieruchomości i przez jaki okres? 
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Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Spółdzielnia, która była właścicielem 
gruntu miała zaległości w wysokości 0,5 mln zł. Odzyskaliśmy te pieniądze, 
dzięki temu, że inwestor zobowiązał się, że nam odda te pieniądze. Obliczam, że 
wszystkie inwestycje wykonane przez inwestora to kwota ok. 2 mln zł. Trudno 
przewidzieć, jakie będą koszty społeczne. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – Na pewno 
będziemy rozpatrywać wniosek, jeżeli do nas wpłynie, odnośnie zwolnienia z 
takiego podatku. Zgodnie z prawem miejscowym na wniosek podatnika jest 
możliwość zwolnienia z podatku. Najwyższy okres to 4 lata. Nie znaczy to 
jednak, że każdy z przedsiębiorców się kwalifikuje. Jeśli na tym etapie 
przedstawi nam, że uzyskał pomoc de minimis w kwocie 200 tys. euro to nie ma 
mowy, że mógłby skorzystać z tej uchwały, ponieważ jest to żelazny warunek. 
Jeżeli natomiast nie korzystał z takiej pomocy to niestety będziemy musieli 
zgodnie z ustawą umorzyć podatek na ten okres. 
Jadwiga Figura – radna - Przekazuję pytanie do Pana Burmistrza od ludzi 
młodych, którzy korzystają z przystanku Opoczno Płd. Sporo ludzi dojeżdża do 
Warszawy i jest zapytanie, czy w przyszłości możemy wybudować tam jakiś 
blok mieszkalny i przy okazji jakiś akwen wodny ze względu na to, że jest tam 
teren podmokły. Interesuje mnie na jakim etapie jest sprawa związana z 
zanieczyszczeniem powietrza. Ludzie skarżą się na złą jakość powietrza. 
Kolejny temat to płaca obsługi w szkołach i przedszkolach. Od lat pracownicy 
obsługi z dużym stażem do składników płacy wliczane mają staż i premię. 
Pochylmy się nad tymi ludźmi. Pracownicy obsługi po 20 – 30 latach pracy 
mają 2 tys. zł. brutto. Powinniśmy się zastanowić, jak możemy pomóc i gdzie 
znaleźć środki, żeby to zmienić. 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jeśli chodzi o blok w sąsiedztwie 
przystanku Opoczno Płd. to wiemy wszyscy, że mamy tam 46 ha ziemi i dla 
dewelopera byłaby to wielka szansa pod budownictwo mieszkaniowe. 
Natomiast ja nie ulegam emocjom i czekam, aż rozstrzygną się rozmowy na 
najwyższym szczeblu. Grunt będzie przeznaczony w całości do sprzedaży. Jeśli 
chodzi o zanieczyszczenie powietrza to w całym województwie jest to duży 
problem. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Sytuacja z jakością powietrza w całej 
Polsce jest bardzo zła. Na razie nie mamy potwierdzenia, że u nas mamy smog, 
ale wiadome jest, że mamy powietrze złej jakości. Mamy przekroczone 
wskaźniki benzopirenu, natomiast wskaźnik pyłu zawieszonego PM 10 znacznie 
się poprawił. W zeszłym tygodniu WFOŚ opublikował całą dokumentację do 
programu tzw. „Małej Kawki”. Na dzień dzisiejszy przyjmujemy wnioski i 
deklaracje, które znajdują się na stronie Urzędu, w Wydz. TI, a także będą 
roznoszone po mieszkaniach w terenach, gdzie lada chwila będzie prowadzona 
budowa nitki gazociągu. Mamy możliwość skorzystanie z dofinansowania w 
wysokość 40% kosztów kwalifikowanych na wymianę źródła ciepła. Jest to cała 
ul. Piotrkowska, 17-ego stycznia, Kolberga, osiedle Trąbki, Milenijne. W tych 
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miejscach będziemy osobiście doręczać deklaracje, ale oczywiście mieszkańcy z 
całego miasta mogą w Wydz. TI taką wiedzę uzyskać. Mamy nadzieję, że 
program ten ułatwi głównie osobom starszym sfinansować inwestycję, 
polegającą na wymianie pieca węglowego na przyłącze gazowe. 
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza – Podwyżka dla pracowników 
obsługi jest analizowana. Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tą sprawą i myślę, że 
niebawem podejmiemy jakieś decyzje. 
Robert Grzesiński – radny – Miałbym propozycję, aby Gmina uczestniczyła w 
nieco szerszym procesie pozyskiwania inwestorów i wzorem miast włoskich 
oraz hiszpańskich dążyła do utworzenia pewnego rodzaju „centr ceramicznych”. 
Opoczno ma w tym zakresie bogatą tradycję i dobrze by było, aby 
przedstawiciel Pana Burmistrza uczestniczył we wszelkiego typu wystawach 
ceramicznych i próbował lobbować w tych środowiskach w zakresie pozyskania 
potencjalnych inwestorów. 
Krzysztof Grabski - radny – Czy program „Małej Kawki” dotyczy tylko 
miasta, czy wsi również? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Program dotyczy tylko miasta.  
Krzysztof Grabski - radny – Mamy rewitalizację, „Małą Kawkę” jak również 
kanalizację w całym mieście. Należałoby się teraz pochylić nad wsią, która 
została zaniedbana we wszystkich inwestycjach. Proszę o zastanowienie się nad 
tym tematem. 
Alicja Szczepaniak – radna – Chciałam nawiązać do spotkania z firmą 
Medicover odnośnie Domu Seniora. Z tego co wiem w zeszłym roku kilkanaście 
Gmin przystąpiło do programu „Senior +”. Chciałabym zapytać, czy macie 
Państwo na uwadze, aby powstał u nas Dom Seniora? Mam informację, że na 
terenie naszego miasta i gminy jest duże zainteresowanie tym tematem. Można 
dostać dofinansowanie nawet 100 % do pobytu seniora, który będzie przebywał 
w Domu Seniora w ciągu dnia. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Polityka seniora jest na uwadze władz 
na poziomie ministerialnym. Były prowadzone rozmowy co do stworzenia 
Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych w Opocznie. Rozmawialiśmy o 
tym przy okazji tworzenia założeń do planu rewitalizacji. Do 27 stycznia 
składamy wniosek w ramach programu rewitalizacji, w założeniach którego 
chcemy stworzyć w budynku przy Placu Kościuszki 20 miejsce, gdzie swoją 
siedzibę będzie miało szereg instytucji związanych z tzw. ekonomią społeczną. 
Jest przewidziana świetlica dla seniorów, miejsce dla wszystkich grup 
senioralnych m.in. Uniwersytet III Wieku, Związek Emerytów. Drugim 
krokiem, który realizujemy jest powstanie Centrum Usług Społecznych, którego 
działania nakierowane będą na pomoc seniorom, aktywizację oraz pomoc 
opiekuńczą. Trwają rozmowy, czy jesteśmy w stanie finansowo i organizacyjnie 
podołać, aby wejść w ten program. Sama sprawa Dziennego Domu Pobytu 
Seniora finansowanego ze środków ministerialnych na razie nie została 
rozstrzygnięta. 
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Alicja Szczepaniak – radna – Mówiłam o Domu Seniora, w którym osoby 
starsze przebywałyby całodobowo, gdzie miałyby zapewnioną opiekę 
pielęgniarską, wyżywienie. Uważam, że jeżeli nie wyjdzie projekt rewitalizacji 
to jest firma, która działa na rynku polskim, ma takie domy i duże 
doświadczenie w tym zakresie. Ludzie starsi zgłaszają się do nas i chcieliby, aby 
w naszym mieście taki dom był. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Początkowo były takie ustalenia, że 
będziemy przymierzać się do realizacji Dziennego Domu Pobytu dla osób 
starszych, ale takiego domu, gdzie opieka byłaby tylko w ciągu dnia. Seniorzy 
mieliby zapewnioną opiekę pielęgniarki, lekarza oraz zajęcia np. z rękodzieła. 
Założenia programu ministerialnego polegają na tym, że w pierwszych latach 
funkcjonowania takiej placówki Ministerstwo finansuje lekarza, obsługę, 
pielęgniarkę, a pensjonariusz płaci tylko za posiłki. O takiej placówce 
rozmawialiśmy, ale na dzień dzisiejszy mamy problem z lokalizacją, ponieważ 
środki Ministerstwa przeznaczone są tylko na remont. Obiekt przy Placu 
Kościuszki wymaga gruntownego remontu, który może wynosić kilka mln zł. 
Jestem ogromnym zwolennikiem takiego rozwiązania, ponieważ każdego 
pensjonariusza, którego umieszczamy w Domu Opieki w Drzewicy lub 
Niemojowicach finansuje Gmina, więc dla nas stworzenie takiego Domu 
mogłoby odciążyć w przyszłości budżet. Jeżeli będziemy mieć możliwości 
lokalowe to w pierwszej kolejności zajmiemy się tym tematem. 
Elżbieta Dorocińska – radna – W sprawozdaniu po raz kolejny widzimy zapis 
o umorzeniu podatku. Odnosi się on do osób fizycznych oraz do jednostek o 
zasięgu powiatowym. Ma Pan takie prawo i nie neguję tego, ale chciałabym 
zapytać, czy jednostki te w jakiś sposób motywowały swoje wnioski? Może w 
zamian za to nastąpiło porozumienie, że zakupią jakiś sprzęt, który służyłby 
lokalnej społeczności lub podjęli jakieś inne działania? 
Tomasz Rurarz – radny - Czy Kierownictwo  Urzędu Miejskiego podjęło 
rozmowy z Kierownictwem Starostwa w sprawie zarządzania ulicami 
Piotrkowską i Leśną? Temat pojawił się na Komisji Rodziny. Chodzi o remont 
wiaduktu przy ul. Leśnej. Gminy na to nie stać. Wiadukt jest w opłakanym 
stanie i jedyną jednostką, która mogłaby pozyskać środki jest Starostwo. 
Dostaliśmy informację, że Starostwo uchwałą przekazuje nam w zarządzanie 
obie ulice. Czy były prowadzone rozmowy, aby ulice te pozostały w 
zarządzaniu Starostwa do czasu, aż wystąpią o środki zewnętrzne na remont? 
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – My nie zgadzamy się z tą decyzją i 
zaskarżamy ją. Zgadzam się z prognozą, że nas nie stać na remont wiaduktu. 
Jest intencją Powiatu, aby przekazać nam te drogi. My się z tym nie zgadzamy i 
odwołujemy się wchodząc na drogę procesową. Co do umorzeń podatków to 
umorzyliśmy podatek dla szpitala, który wnioskował o dużą kwotę. Mając na 
uwadze  trudną sytuację szpitala umorzyliśmy podatek w połowie wnioskowanej 
kwoty. Jeśli mówimy o PSP to jest jednostka z którą współpracujemy i pewne 
działania bez ich pomocy nie byłyby możliwe. Są to sytuacje, z którymi 
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spotykamy się od wielu lat i mam nadzieję, że Państwo rozumiecie czym się 
kierujemy. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Chciałabym zauważyć, że jednostki, 
które podlegają pod Starostwo Powiatowe często współpracują z nami w 
szerokim zakresie. Powiatowa Straż Pożarna w grudniu ubiegłego roku 
przekazała nam używany samochód strażacki o znacznej wartości, który 
docelowo znalazł się na wyposażeniu jednostki w Kruszewcu. Jest to ukłon w 
stronę PSP i zasadne jest, aby dalej iść w tym kierunku. 
Jadwiga Figura – radna – Komisja Budżetowa zawsze stała na stanowisku, że 
jak najmniej umorzeń i Pan Burmistrz wraz z pracownikami wie co robi. 
Chciałabym przekazać odczucia mieszkańców co do Szpitala Powiatowego. 
Likwidowane są oddziały, nie ma dostępu do specjalistów np. okulisty 
dziecięcego. Powinniśmy zmierzyć się z tematem i może rozmawiać  z  
Dyrekcją szpitala. Starać się, aby szpital stał się specjalistyczny i oddziałów 
przybywało, a nie ubywały. Rozumiem, że sytuacja jest ciężka, ale są dotacje. 
Ostatnio słyszałam, że dzięki WOŚP dotarły jakieś łóżka. Dobrze by było, aby 
szpital starał się utrzymać oddziały, bo my pomagamy, a oddziałów coraz mniej.   
Robert Grzesiński – radny – Jeżeli udzielamy pomocy szpitalowi to róbmy to 
z myślą, że kiedyś sami możemy potrzebować pomocy. 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i przeszedł 
do kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. pkt. 9. 
 Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2016. 
 
a) Wiesław Turek – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Budżetu, Handlu i Usług – przedstawił sprawozdanie z pracy komisji 
/załącznik nr 10 do protokołu/. 
b) Alicja Szczepaniak – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa - przedstawiła sprawozdanie z 
pracy komisji /załącznik nr 11 do protokołu/. 
c) Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury- przedstawił sprawozdanie z pracy komisji 
/załącznik nr 12 do protokołu/. 
d) Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu - przedstawił sprawozdanie z pracy komisji 
/załącznik nr 13 do protokołu/. 
e) Robert Grzesiński – Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, 
Młodzieży i Kultury Fizycznej - przedstawił sprawozdanie z pracy komisji 
/załącznik nr 14 do protokołu/. 
f) Jarosław Jurowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił 
sprawozdanie z pracy komisji /załącznik nr 15 do protokołu/. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniami, wobec braku głosów ją 
zamknął i przystąpił do kolejnego punktu obrad.  
 
Ad. pkt.10 

Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg. 
 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 
przedstawił informację na temat założeń organizacyjnych prac pn. bieżące 
utrzymanie dróg. 
Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Materiał jest bardzo dokładnie 
przygotowany. Dla wielu z nas jest to bardzo ważna dziedziną, jaką zajmuje się 
nasza Gmina. Drogi dotyczą wszystkich, zarówno radnych jak i sołtysów, którzy 
mają wiele problemów w każdym roku i środki, które przeznaczamy w dużej 
mierze  przyczyniają się do poprawy funkcjonowania mieszkańców. Jak wiemy 
przy tego rodzaju pracach potrzeba dołożyć więcej staranności do komunikacji 
między wnioskującymi, a wykonawcą. Wskazane by było, aby wnioskujący 
(radny lub sołtys) był informowany, że danego dnia sprzęt będzie wysłany, 
ponieważ pracownik urzędu nie zawsze ma możliwość, aby być na miejscu. 
Przekonany jestem, że sołtys lub radny mógłby pomóc w kierowaniu pracą. Wie 
czego oczekuje i jak pokierować pracą, aby wykonana była sprawniej. Wtedy 
jest szansa, że praca będzie wykonana dobrze. Bez nadzoru i współpracy może 
pojawić się problem, że osoba wnioskująca nie będzie zadowolona z efektu. 
Proszę, aby zwrócić na to uwagę. Spotkałem się również z uwagą sołtysów 
odnośnie kruszywa, ponieważ znaczna część środków z budżetu sołectw jest 
przeznaczana na zakup kruszywa. Pojawił się problem, iż z kilku sołectw 
kruszywo zostało zwiezione w jedno miejsce i powstał dylemat związany z 
podziałem. Uważam, że jeżeli jest wykonywany kurs do danej miejscowości to 
sołtys powinien mieć nad tym kontrolę i wyznaczyć odpowiednie miejsce. 
Zwracam również uwagę na pracowników interwencyjnych, którzy często nie 
posiadają kwalifikacji np. do obsługi pił mechanicznych. Sołtysi zwracali 
uwagę, że nie doczekali się działań związanych z wycinką. Proszę, aby Pan 
Burmistrz zatrudniając osoby do pracy wziął pod uwagę kwalifikacje, a może za 
pośrednictwem biura pracy wyposażyć tych ludzi w uprawnienia do obsługi piły 
mechanicznej. Jest duże zapotrzebowanie na ten rodzaj usługi. Z uznaniem 
odnoszę się do działań wykonywanych przez sprzęt gminny. Zawsze można 
zgłosić i sprzęt przyjedzie na dany teren. Sprzyja to bezpieczeństwu i poprawia 
estetykę. Uważam, że pieniądze wydawane na ten cel są zasadne. 
Robert Grzesiński – radny – Odnośnie kruszywa - czy jest szansa pozyskania 
urządzenia do wykładania kruszywa i wylewania na to masy bitumicznej? 
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Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna -  Ma Pan rację. Byliśmy wspólnie z 
radnym Grzesińskim w gminie Poświętne, gdzie dwie gminy wspólnie kupiły 
takie urządzenie, które pomaga im w bieżącym utrzymaniu dróg. Podjęliśmy 
taką decyzję, że tym działaniem zająłby się PGK, ponieważ mają plac i są 
wyposażeni w sprzęt pomocniczy. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i 
przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. pkt. 11 

Straż Miejska – efekty realizacji zadań. 
 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – przedstawił informację 
dotyczącą efektów realizacji działań Straży Miejskiej. 
 Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Następnie obecni na sali obejrzeli krótki film z prelekcji pracownika Straży 
Miejskiej w przedszkolu, dotyczący segregacji śmieci. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją i przystąpił 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Przerwa  
Po przerwie 
Ad. pkt. 12 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

a) przyjęcia Gminnego Programu  Rewitalizacji dla Gminy 
Opoczno,  

 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu  Rewitalizacji dla 
Gminy Opoczno. 
Odbyło się spotkanie konsultacyjne z radnymi na ten temat.  
Proszę Pana Pawła Walczyszyna z firmy, która opracowała Program o 
przedstawienie głównych założeń programu. 
Paweł Walczyszyn – Firma Inicjatywa Lokalna – Program Rewitalizacji to 
dokument, który umożliwi ubieganie się o środki, to narzędzie za którym idą 
pieniądze, to szansa na ubieganie się o nie z pewnych projektów. Dziękuję za 
współpracę i życzę powodzenia.  
 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – pozytywnie zaopiniowała  
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K. Komunalna – pozytywnie zaopiniowała   
K. Budżetowa –  pozytywnie zaopiniowała 
K. Rodziny – pozytywnie zaopiniowała  
K. Rolnictwa –  przełożyła dyskusję na spotkanie konsultacyjne  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 20,  przeciw - 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę            
Nr XXVIII/339/2017 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu  Rewitalizacji 
dla Gminy Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

b) zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i 
opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska 
Fala” w Opocznie. 

 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni 
„Opoczyńska Fala” – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany 
uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 
r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni 
„Opoczyńska Fala” w Opocznie. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Jadwiga Figura – radna – Czy nie stracą na tej uchwale rodziny 2+1?  
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni 
„Opoczyńska Fala” – To najmniejsza jednostka rodziny. W ubiegłym roku 
sprzedaliśmy 60 takich biletów, to miesięcznie tylko 5.  
Eugeniusz Łączek – radny – Ta propozycja jest dobra, jestem za.  
Krzysztof Grabski – radny – Co Pani zrobiła od czasu objęcia funkcji 
Dyrektora, by odciążyć Gminę od finansowania Basenu?  
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie - 
Dyskusja jest nie na temat.  
Krzysztof Grabski – radny – Poprosiłem o informację. Mam do tego prawo. 
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni 
„Opoczyńska Fala” – Co roku organizujemy kursy na ratownika, kursy 
wolontariuszy, został zakupiony tor. Basen ma większe przychody. Nie jestem 
dzisiaj przygotowana na odpowiedź na to pytanie. Mogę się przygotować na 
następną sesję. 
Krzysztof Grabski – radny – Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.  
 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – pozytywnie zaopiniowała  
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K. Komunalna – pozytywnie zaopiniowała   
K. Budżetowa –  pozytywnie zaopiniowała 
K. Rodziny – pozytywnie zaopiniowała  
K. Rolnictwa –  pozytywnie zaopiniowała 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 19,  przeciw - 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę            
Nr XXVIII/340/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat 
za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 

c) wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia 
od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Opoczno. 

Marzena Wojciechowska - Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na 
dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Opoczno. 
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na Komisjach. W związku z 
pytaniem odpowiadam, że wnioskodawca zwrócił się o wykup lub 
wydzierżawienie działki przy ul. 17-go Stycznia. Burmistrz uważa, że ta działka 
nie powinna być zbywana i proponuje umowę dzierżawy na okres 10 lat. Z 
wnioskodawcą zostanie zawarta umowa cywilna, która zawiera elementy 
dotyczące okresu wypowiedzenia. Jeśli zajdzie taka potrzeba Burmistrz 
skorzysta z przysługującego mu prawa i zostanie skrócony okres dzierżawy.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Jadwiga Figura – radna – Na dzierżawę na okres do 3 lat Burmistrz nie musi 
pytać o zgodę Rady Miejskiej. Uważam, że okres 10 lat jest za długi, powinien 
być krótszy. Co prawda w każdej chwili można wypowiedzieć umowę 
dzierżawy, ale proszę pamiętać, że zawsze łatwiej przedłużyć niż odbierać.  
Tomasz Kopera – radny – 2 lata temu był konflikt. Mieszkańcy protestowali, 
że myjnia jest za blisko zabudowań. Czy element uciążliwości był rozważany, 
czy takie głosy dochodziły do Urzędu? 
Zbigniew Sobczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Myjnia jest 
daleko od zabudowań. Obok nikt nie mieszka. W weekend są kolejki do myjni, 
samochody wystają na jezdnię. Wnioskodawca chce zrobić lepszy dojazd, żeby 
było bezpieczniej.  
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Jan Stępień – radny – Ile ta działka ma szerokości? Nad Zalewem odbywają 
się imprezy masowe, może tam należałoby stworzyć ogólnodostępny parking.  
 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – pozytywnie zaopiniowała  
K. Komunalna – pozytywnie zaopiniowała  
K. Budżetowa –  pozytywnie zaopiniowała 
K. Rodziny – pozytywnie zaopiniowała  
K. Rolnictwa –  pozytywnie zaopiniowała 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 13,  przeciw - 0, wstrz. – 6 podjęła uchwałę            
Nr XXVIII/341/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat 
oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Opoczno. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 

d) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz  
wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym. 

 
Marzena Wojciechowska - Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz  wyrażenia zgody na zbycie w 
trybie bezprzetargowym. 
 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – pozytywnie zaopiniowała  
K. Komunalna – pozytywnie zaopiniowała   
K. Budżetowa –  pozytywnie zaopiniowała 
K. Rodziny – pozytywnie zaopiniowała  
K. Rolnictwa –  pozytywnie zaopiniowała 
 
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 XXVIII/342/2017 w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu 
nieruchomości oraz  wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 

e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu 
Opoczyńskiego. 
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Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 
Barbara Karasińska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -  W roku 
2016 skorzystało  z naszych porad ok. 1 tys. zł z terenu Miasta i Gminy 
Opoczno, z samego terenu miasta to liczba 752 co stanowi ¾ ogólnej liczby.  
Nie spotkałam się w swojej pracy z negatywnymi opiniami na temat naszej 
placówki. W imieniu kierownictwa i osób korzystających z naszej pomocy 
proszę o wsparcie.  
 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – pozytywnie zaopiniowała    
K. Komunalna – pozytywnie zaopiniowała   
K. Budżetowa –  pozytywnie zaopiniowała   
K. Rodziny – pozytywnie zaopiniowała    
K. Rolnictwa –  pozytywnie zaopiniowała 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 20,  przeciw - 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę            
Nr XXVIII/343/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Powiatu Opoczyńskiego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 

f) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto 
Tomaszów Mazowiecki. 

 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – pozytywnie zaopiniowała  
K. Komunalna – pozytywnie zaopiniowała 
K. Budżetowa –  pozytywnie zaopiniowała 
K. Rodziny – pozytywnie zaopiniowała  
K. Rolnictwa –  pozytywnie zaopiniowała 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 20,  przeciw - 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę            
Nr XXVIII/344/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 

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

 
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: określenia kwoty 
jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum 
Integracji Społecznej „Zielone Światło” w Opocznie utworzonego przez 
organizację pozarządową. 
 
Opinie Komisji: 
K. Oświaty – pozytywnie zaopiniowała  
K. Komunalna – pozytywnie zaopiniowała 
K. Budżetowa –  przyjęła do wiadomości  
K. Rodziny – przyjęła do wiadomości  
K. Rolnictwa –  pozytywnie zaopiniowała 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 19,  przeciw - 0, wstrz. – 1 podjęła uchwałę            
Nr XXVIII/345/2017 w sprawie: określenia kwoty jednostkowej, będącej 
podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji 
Społecznej „Zielone Światło” w Opocznie utworzonego przez organizację 
pozarządową. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 

h) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
 
Opinie Komisji:  
K. Oświaty – pozytywnie zaopiniowała  
K. Komunalna – pozytywnie zaopiniowała 
K. Budżetowa –  pozytywnie zaopiniowała 
K. Rodziny – pozytywnie zaopiniowała  
K. Rolnictwa –  pozytywnie zaopiniowała   
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada Miejska głosami: za - 18,  przeciw - 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę            
Nr XXVIII/346/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 
2017. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 13 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił na godz. 14.00 do Muzeum 
Regionalnego w Opocznie na spotkanie promocyjne książki „Przedszkola w 
Opocznie w latach 1939-2015”.  
 
 
 
 
 
 
 
Ad. pkt. 14 

Zamknięcie obrad.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz 
podziękował obecnym za udział i zamknął XXVIII sesję Rady Miejskiej VII 
kadencji wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą ósmą sesję 
Rady Miejskiej w Opocznie”. 
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 12.45.  
 
 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 6 marca 2017r.  
 
 
 
 
 
Protokołowały:                                Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 
 

Bogumiła Kędziora                                                                
                                                                                           Wiesław Wołkiewicz   
Alicja Firmowska                                                            
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Sekretarz obrad: 
 
Jarosław Jurowski  
 
 

 


