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PROTOKÓŁ  Nr  XXXI/17 

z sesji Rady Miejskiej 

w Opocznie 

z dnia 27 kwietnia 2017r. 

 

Ad. pkt. 1   

  Otwarcie obrad.                                                                                                                            
     

   Trzydziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 27 kwietnia 

2017r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz 

wypowiadając formułę: „Otwieram  trzydziestą pierwszą 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 radną Irenę Przyborek. 

Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Czy radna Irena 

Przyborek wyraża zgodę? 

Irena Przyborek– radna – Tak, wyrażam zgodę. 

 

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała radną 

Irenę Przyborek na sekretarza obrad XXXI 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. 
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4. Przyjęcie Protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

6. Zapytania i interpelacje radnych. 

7. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem 

przestępczości wśród nieletnich. 

8. Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.  

9. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

10.  Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno. 

11.  Informacja z działalności jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za rok 

2016 – koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek. 

12.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przekazanie środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji 

w Opocznie, 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2017 – 2029, 

c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017, 

d) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia 

zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, 

e) nadania imienia Szkole Podstawowej w Bielowicach, 

f) przyjęcia „Planu działań dla gospodarki turystycznej Gminy 

Opoczno”, 

g) Statutu Gminy Opoczno. 

13.  Informacja na temat działań inwestycyjnych dotyczących terenów  

w Januszewicach. 

      14. Zapytania i wolne wnioski. 

      15. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 

obrad sesji.  

 

Andrzej Pacan – radny – Proszę o przeniesienie punktu e „ Nadanie imienia 

Szkole Podstawowej w Bielowicach” w bloku uchwał do punktu a. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 

wniosek o przeniesienie punktu e „Nadanie imienia Szkole Podstawowej w 

Bielowicach” do punktu a w bloku uchwał. 

 

Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 4 przeniosła punkt e 

„Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Bielowicach” do punktu a w bloku 

uchwał. 
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Ad. pkt. 4 

Przyjęcie Protokołu z obrad XXX 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 XXX sesji Rady 

Miejskiej w Opocznie. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest za 

przyjęciem protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 

marca 2017r. w wersji przedłożonej. 

Rada Miejska głosami:  za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół 

z obrad XXX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 

2017r. 

 

Ad. pkt. 5 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie                              

z działalności międzysesyjnej.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął punkt dotyczący 

sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

 

Ad. pkt. 6 

 Zapytania i interpelacje radnych. 

 

Wiesław Turek – radny – 20 czerwca 1917 roku Rotmistrz Henryk 

Mieroszewski przekazał władzę Burmistrzowi i Radzie Miejskiej. W tym roku 

będziemy obchodzić 100 – lecie tego wydarzenia. Mam propozycję, aby 

upamiętnić to wydarzenie uroczystą sesją Rady Miejskiej na Zamku 

Opoczyńskim. Proponuję również, aby fakt ten został upamiętniony w materialny 

sposób np. przez tablicę pamiątkową. Jest to wydarzenie bezprecedensowe. 

Kolejny temat dotyczy budownictwa mieszkaniowego w Gminie Opoczno. Na 

Komisji Budżetowej poruszaliśmy ten temat dwukrotnie.  Na ostatnim 

posiedzeniu zgłosiliśmy wniosek, aby na następnej komisji omówić wszystkie 

formy budownictwa - jakie jest przygotowanie gminy pod budownictwo 

indywidualne, wielorodzinne w różnych formach oraz komunalne. Wiemy, że 

można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 40%. Posiadamy budynek przy 

ul. Dworcowej, który wymaga kapitalnego remontu. Moim zdaniem należy go 

zburzyć, a lokatorów przenieść do planowanego nowego budynku komunalnego. 

Teren można sprzedać. W 2000r. kiedy pracowałem w UM podjęliśmy uchwałę, 

która umożliwiała oddłużanie lokatorów, którzy nie są w stanie uporać się z 
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zadłużeniem. Wiele miast podjęło taką inicjatywę. Część zadłużenia można 

odpracować poprzez wykonywanie prac interwencyjnych i w ten sposób odzyskać 

pieniądze. Apeluję, aby na następną Komisję Budżetową lub Komunalną 

przygotować spójny program dotyczący wszystkich obszarów budownictwa oraz 

program oddłużania lokatorów. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Przy okazji setnej  rocznicy planujemy 

uroczystą sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w czerwcu. Rotmistrz Henryk 

Mieroszewski niewątpliwie zasługuje na upamiętnienie. Niebawem zostanie 

wydana również książka, która dotyczy przekształceń państwowych z okresu, 

kiedy Polska odzyskiwała niepodległość. Autorem książki jest Pan Budzyński. 

Jeśli chodzi o budownictwo socjalne to również zauważyłem potrzeby w tym 

temacie. Budynek przy ulicy Dworcowej jest w złym stanie technicznym i 

wizualnie nie wnosi niczego dobrego do tego, co obecnie jest tam budowane. Jest 

duże zainteresowanie potencjalnych nabywców. Inwestowanie pieniędzy w 

remont nie ma sensu. Jeżeli uda nam się przenieść rodziny tam mieszkające do 

nowego bloku komunalnego, wtedy będziemy mogli sprzedać tą nieruchomość.   

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Temat budownictwa mieszkaniowego był 

poruszany na Komisji Budżetowej. Zleciłam obsłudze Biura Rady Miejskiej 

rozpatrzenie tematu rozwoju budownictwa na terenie Gminy Opoczno w ujęciu 

na przyszłość, czyli pozyskanie informacji z wszystkich Wydziałów Urzędu, 

Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Jeśli 

chodzi o oddłużanie lokatorów to jestem przeciwna podejmowaniu decyzji o 

umarzaniu zaległości. Sytuacja z 2000r. była związana z czynnością, która 

przekształcała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy gminy 

w spółkę prawa handlowego i wtedy było to zasadne. Obecnie mamy inne 

instrumenty, które pomagają wyjść z zadłużenia np. świadczenie 500+, które 

można wykorzystać w tym celu. Na dzień dzisiejszy ściągalność należności się 

poprawiła. Jeśli chodzi o odpracowywanie długu to jest przewidziana taka 

możliwość w Kodeksie Prawa Cywilnego, ale kiedy pojawia się taka możliwość 

to nie ma chętnych, którzy chcą odpracować swój dług. 

Jeśli chodzi o nowy budynek komunalny to jesteśmy w trakcie opracowywania 

dokumentacji. Inwestorem będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Chcemy 

pozyskać dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego, która wynosi 35%. 

Dokumenty chcemy złożyć do dnia 30 września 2017r., a budowę rozpocząć 

wczesną wiosną 2018r. 

Robert Grzesiński – radny – Prace interwencyjne powinny być obowiązkiem 

dla tych, którzy nie potrafią zarobić na własne rachunki. Niech ludzie zrozumieją, 

że bycie bezrobotnym to nie przywilej i nic bez pracy nie osiągną. Proponuję 

trzymać twardą politykę w tym kierunku.  

Jadwiga Figura – radna - Budynek na ulicy Dworcowej jest stary, ale może 

zanim go sprzedamy zastanówmy się nad jego innym zagospodarowaniem. Miał 

być remontowany i sprawa stanęła w miejscu. 

Barbara Wacławiak – radna – Chciałabym, aby Pan Burmistrz pomyślał co 

zrobić z budynkiem kotłowni na ul. Skłodowskiej, który wizerunkowo wygląda 
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bardzo źle. Budynek nie jest dopuszczony do użytku. Osobiście byłabym za 

zburzeniem go i postawieniem w tym miejscu bloku komunalnego. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Rozmawiałem z mieszkańcami 

budynku przy ul. Dworcowej. Aby go sprzedać musimy poprosić ich o zgodę. 

Chcielibyśmy aby powstał tam skwer z ławeczkami, fontanną i nasadzeniami. 

Kotłownia na ul. Skłodowskiej jest rzeczywiście w bardzo złym stanie. Koszt 

rozbiórki orientacyjnie wynosi ok. 50 tys. zł.  

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Temat sprzedaży budynku przy ul. 

Dworcowej był luźny. Nie ma na razie żadnych działań w tym kierunku. Jeżeli 

doszłoby do takiej sytuacji, to mieszkańców przenieślibyśmy do nowego budynku 

komunalnego. 

Alicja Szczepaniak – radna -  Czy radni mogliby nieodpłatnie korzystać z 

pomieszczeń w Miejskim Domu Kultury np. na spotkania z mieszkańcami? 

Chciałabym, abyśmy w czerwcu podjęli uchwałę, dotyczącą podniesienia progu 

dochodowego w związku z dożywianiem dzieci w szkołach. Jak wygląda remont 

dróg na ul. Wyszyńskiego? 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jeśli chodzi o MDK to nie widzę 

żadnego problemu. Jest to miejsce publiczne dla wszystkich mieszkańców. 

Maria Barbara Chomicz – Dyrektor MGOPS – Zastanawialiśmy się pod 

względem formalnym jak podnieść próg dochodowy i jest to do zrobienia. 

Rzeczywiście mamy mniej wniosków w tej kwestii. Być może dlatego, że 

pracownicy muszą wtedy odwiedzić rodzinę i zweryfikować dochody. Nie 

wszyscy chcą się afiszować ze swoim statusem materialnym i się wstydzą. 

Jesteśmy chętni podjąć rozmowy w tym kierunku. 

Eugeniusz Łączek – radny – Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe to nie 

jest tak, że ludzie nie płacą, bo nie chcą. Najczęściej jest tak, że nie mogą. Gdyby 

udało nam się zbudować jeden budynek komunalny na kadencję to byłoby 

wskazane. Problem zostałby rozwiązany. 

Jadwiga Figura – radna – Nie chodziło mi o sprzedaż i nie wyobrażam sobie, 

że mogłoby dojść do czegoś takiego. Chodziło mi o kawałek ziemi, który miałby 

być odsprzedany właścicielowi, który nabył działkę od ul. Piotrkowskiej. Jeżeli  

powierzchnia działki będzie się zmniejszać, to będzie się zmniejszała również jej 

wartość. Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe to dobrą lokalizacją są 

również tereny wokół przystanku Opoczno Płd. Być może w przyszłości 

powstanie tam również jakiś zakład pracy. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna -  Wyjaśniam, że na terenie o którym 

mówi Pani radna znajduje się fragment ziemi (kilkadziesiąt metrów 

kwadratowych). Właściciel chce poczynić pewne inwestycje i w związku z tym 

potrzebny jest dość szeroki wjazd z ul. Dworcowej. Mamy tam fragment, który 

za Państwa zgodą możemy sprzedać, aby służył on zarówno inwestorowi jak i 

mieszkańcom.  

Grzegorz Natkański – Inspektor w Wydz. TI – Jeśli chodzi o naprawę dróg to 

mamy podpisaną umowę dotyczącą stałej naprawy dróg i sukcesywnie 

naprawiamy. 
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Robert Grzesiński – radny – Jakiś czas temu padł pomysł, aby utworzyć na 

terenie gminy Dom Samopomocy dla osób starszych. W zasobach komunalnych 

mamy wiele budynków, które można przeznaczyć na ten cel. 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Gmina przystąpiła do realizacji projektu 

utworzenia Centrum Usług Społecznych. W ramach tego programu chcemy, aby 

powstała świetlica dziennego pobytu dla osób starszych. 

Mieczysław Wojciechowski – radny – Wnioskowałem o naprawę drogi 

bitumicznej od Kruszewca OSP przez Libiszów bloki PKP do Libiszowa Wieś. 

Część drogi została wykonana. Kiedy dalszy ciąg realizacji? 

Grzegorz Natkański – Inspektor w Wydz. TI – Kolejny etap przewidziany jest 

w maju. 

Barbara Wacławiak – radna – Droga od Gorzałkowa w stronę Opoczna Płd. 

jest w złym stanie. Czy możemy jako gmina podjąć się naprawy tej drogi? 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Nie. Droga jest własnością PKP. 

Jesteśmy w trakcie procedury przejęcia jej. Chcemy, aby Opoczno Płd. rozwijało 

się. 

Jarosław Jurowski – radny – Proszę o zainteresowanie się ulicą Drzymały. 

Wiem, że niedawno była naprawiana, ale obecnie jest w bardzo złym stanie. 

Proszę o interwencję w tym temacie. 

Krzysztof Grabski – radny – W lesie za Mroczkowem Gościnnym powstało 

dzikie wysypisko śmieci. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Sprawdzimy to. Wiem, że 

wydobywano tam piasek. 

Jadwiga Figura – radna – Coraz więcej budek na bazarku jest zamykanych. Czy 

jest jeszcze szansa, aby to miejsce istniało? Kolejne pytanie dotyczy budynku 

przy ul. Przemysłowej. Jaka jest ostateczna kwota odszkodowania? 

Grzegorz Natkański – Inspektor w Wydz. TI – Projekt na budowę będzie 

gotowy ok. 30 czerwca br. Dofinansowanie będzie, jeżeli ¼ powierzchni bazarku 

przeznaczona będzie na sprzedaż produktów rolnych. 

Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM – Propozycja odszkodowania za zerwany 

dach na ul. Przemysłowej jest w wysokości 116 tys. zł. 

Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – W imieniu 

mieszkańców proszę o postawienie znaku zakazu postoju  przy ul. Biernackiego 

na odcinku od ronda przy ul. Partyzantów w stronę Galerii Inspiro. W dni 

wzmożonego ruchu tj. w soboty lub w okresie przedświątecznym ciężko jest 

wyjechać z osiedla, ponieważ cała ulica zastawiona jest samochodami. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - Wchodzimy obecnie w poważną 

inwestycję przebudowy ul. Biernackiego, ul. Słowackiego, aż do ul. Armii 

Krajowej. Pani prośbę jako mieszkanki tej okolicy po zakończeniu remontu 

postaramy się wziąć pod uwagę. 

Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. PKSiFE – Jest ogłoszony nabór do 

remontu i przebudowy bazarku w ramach programu operacyjnego obszarów 

wiejskich. Nasz bazarek jest dość specyficzny. Nie jest to typowy rynek do 

sprzedaży produktów rolno – spożywczych. Nabór wniosków trwa do lipca. 
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Dofinansowanie w tym programie wynosi 63,63 % kwalifikowalnych kosztów 

netto. 

Alicja Szczepaniak – radna – Chciałabym prosić Pana Komendanta Policji o 

interwencję na ulicy Wyszyńskiego. Ostatnio doszło tam do kilku kradzieży opon. 

Jest również problem z parkowaniem na ul. Westerplatte.  

Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – 

Otrzymaliśmy zgłoszenia w tym temacie. Na wszystkie reagujemy i mamy na 

uwadze ten obszar. 

Andrzej Pacan – radny – W trakcie ustalania sieci szkół przez cały czas 

podkreślane było, że najważniejsze jest dziecko i jeżeli będą mniejsze klasy to 

będzie większe dofinansowanie do tych dzieci. W tej chwili słyszałem o innych 

zaleceniach dla dyrektorów szkół, a chodzi o łączenie klas. Dużo nauczycieli 

straci pracę w związku z tym. Inne były ustalenia. Dlaczego tak się dzieje? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Wyjaśniałem już, że klasy 

łączone funkcjonują na terenie gminy od kilkunastu lat. W trakcie konsultacji w 

szkołach w Bielowicach i Wygnanowie informowaliśmy z Burmistrzem 

Kacprzakiem rodziców i nauczycieli, że w przypadku rozłączenia szkoły w 

Bielowicach i powstaniu dwóch szkół w Bielowicach i Wygnanowie będzie się to 

wiązało z łączeniem klas. Takie przypadki są również w Sielcu, Januszewicach, 

Bukowcu Op. i Kraśnicy. Prawo oświatowe nie zabrania łączenia klas. Czy będą 

środki finansowe na mniejsze klasy, tego nie wiem. Nie ma możliwości 

utrzymania klasy, gdzie jest 7 uczniów. Przepisy mówią, że klasy łączone nie 

mogą mieć więcej niż 25 uczniów. Arkusze organizacyjne Dyrektorów szkół 

spłynęły w ostatnich dniach i teraz musimy przesłać je do Kuratorium, które 

będzie je opiniowało. Jeżeli będzie opinia pozytywna Kuratorium to nie widzę 

problemu łączenia klas. 

Wiesław Turek – radny – Proszę o powagę i szacunek wobec siebie. 

Ograniczmy ten punkt do rzeczy najważniejszych, a sprawy indywidualne 

pozostawmy na punkt ostatni. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Proszę Państwa, abyśmy trzymali się 

pewnego porządku obrad. 

Andrzej Pacan – radny – W takim razie przenieśmy punkt dotyczący zapytań i 

interpelacji jako punkt ostatni, aby każdy mógł się wypowiedzieć.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Ponownie odpowiem na pytanie 

radnego. Pierwsza propozycja Pani Dyrektor z Bielowic była taka, aby połączyć 

I klasę z oddziałem 0. Wtedy klasa ta miałaby więcej niż 21 osób. Kiedy Pani 

Wiktorowicz konsultowała ten pomysł ze mną oraz Burmistrzem Kacprzakiem 

nie znała jeszcze obowiązujących przepisów. Nowe rozporządzenie weszło w 

życie 17 marca. Po konsultacjach z Panią Dyrektor i Burmistrzem Kacprzakiem 

stwierdziłem, iż lepiej łączyć klasy I i II, niż klasy 0 i I.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - Bardzo proszę, abyśmy zdawali pytania 

w temacie i nie odbiegali od porządku obrad.  

Sylwester Ziębicki – Mecenas – Obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest 

czuwanie nad sprawnym przebiegiem posiedzenia. Może wydawać polecenia w 
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kierunku radnego typu „do rzeczy”, „proszę kończyć” lub „proszę mówić na 

temat”. Jeżeli zakres pytań, które Pan stawia nie dotyczy porządku obrad to 

zachowanie Przewodniczącego jest jak najbardziej uzasadnione. 

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Rozumiem intencję Pana Przewodniczącego, 

który wprowadził punkt „Zapytania i interpelacje radnych”, aczkolwiek w 

poprzedniej kadencji również wprowadzony był do porządku obrad i się nie 

sprawdził. Proszę, aby Pan Przewodniczący zastanowił się czy ten punkt ma sens 

i czy nie wystarczy, aby pozostał tylko punkt „Zapytania i wolne wnioski” na 

końcu porządku obrad. 

Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Każdy ma prawo się 

wypowiedzieć i nikomu nie odmawiam prawa do głosu. Zastanawia mnie tylko, 

czy jest sens poruszać ten sam temat kilka razy, tym bardziej, że radny już 

parokrotnie otrzymywał odpowiedź. 

Krzysztof Grabski – radny – Myślę, że nie chodzi o to, by radni usłyszeli po raz 

kolejny wypowiedzi radnego, ale aby usłyszeli to inni obecni na sesji. 

Elżbieta Dorocińska – radna – Wielu radnych zabierających głos w dyskusji 

mówiło o poruszanych sprawach również na komisjach. Wnioskuję o zakończenie 

dyskusji w tym punkcie. 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i przeszedł 

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. pkt. 7.  

Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem 

przestępczości wśród nieletnich. 

 

Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – przedstawił 

informację / załącznik nr  8a do protokołu /. 

Działania podejmowane w temacie nieletnich można podzielić na dwa obszary: 

ujawnianie nieletnich wykonujących czyny zabronione i akcje profilaktyczne oraz 

pogadanki na temat zagrożeń. Dziękuję za współpracę z Policją wszystkim – 

Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, radnym, Straży Pożarnej i 

ochotnikom strażakom.  

Informacja z Prokuratury Rejonowej w Opocznie stanowi załącznik nr 8b do 

protokołu. 

Informacja z Sądu Rejonowego w Opocznie stanowi załącznik nr 8c do protokołu.  

Informacja ze Straży Miejskiej stanowi załącznik nr 8d do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły 

informację do wiadomości.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

Alicja Szczepaniak – radna – W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa dziękuję za akcje profilaktyczne 
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wśród dzieci i młodzieży, za spadek przestępczości i za walkę z narkotykami. Na 

Komisji pytała o dopalacze. Jak wygląda sytuacja? 

Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – Problem 

jest wszędzie, ale dzięki nam wszystkim nie mamy w Opocznie problemu ze 

sklepami sprzedającymi dopalacze. W innych Gminach ten problem jest. Jeśli 

dzięki pogadankom z młodzieżą choć jedną osobę odciągniemy od narkotyków i 

dopalaczy to warto to robić. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Dziękujemy wszystkim policjantom. 

Po raz pierwszy w historii mamy Komendanta Policji z Opoczna, który zna nasze 

lokalne środowisko.  

Eugeniusz Łączek – radny – Na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 

Kultury szeroko dyskutowaliśmy na ten temat. Działania profilaktyczne i 

pogadanki to słuszny kierunek działań. W bloku uchwał mamy też uchwałę w 

sprawie służb ponadnormatywnych. Taka współpraca jest konieczna. Dziękuję. 

Robert Grzesiński – radny – Ja również dziękuję.  

Anna Wolowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Dziękuję w imieniu 

mieszkańców osiedla Kopernika i Partyzantów. Patrole jeżdżą i sprawdzają. 

Proszę o patrole piesze w okresie letnim. Proszę o kontrolę placu zabaw przy ul. 

Kopernika, gdzie są ławeczki. Tam młodzież spożywa alkohol.  

Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – Nie ma nic 

lepszego jak patrol pieszy. Mamy krajową mapę zagrożeń. Dla nas najważniejsze 

jest poczucie bezpieczeństwa w mieście i gminie. Policjanci generują dużo 

nadrodzin. Robimy wszystko, co w naszej mocy.  

Jadwiga Figura – radna – Proszę o wzmożone patrole z soboty na niedziele w 

okolicach bazarku i Galerii Inspiro. Interesuje mnie sprawa bezdomności. Coraz 

mniej widzę takich osób. Za to dziękuję. Jest problem z samobójstwami młodych 

osób. Proszę o działania w tym obszarze zarówno Policję, jak i Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – 

Samobójstwa to problem całego kraju. My reagujemy na wszelkie doniesienia. Tu 

ważna jest profilaktyka wczesnego ostrzegania. To nasza wspólna rola, rola 

Policji, rodziców, pedagogów szkolnych i nas wszystkich.  

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Bardzo cenna, potrzebna i przynosząca owoce  

jest współpraca różnych jednostek ukierunkowanych na działania zmierzające do 

zapobiegania niewłaściwym zachowaniom wśród nieletnich. Trzeba powiedzieć, 

że istnieje ta współpraca między Policją, Strażą Miejską, placówkami 

oświatowymi i innymi instytucjami, które wpływają na świadomość młodych 

ludzi. Z dużym uznaniem trzeba się odnieść do akcji profilaktycznych, gdyż 

niewątpliwie przyczyniają się do podnoszenia świadomości.  Młody człowiek 

często nie rozróżnia czynów przestępczych i zachowań agresywnych od 

zwykłych, normalnych. Swoją rolę Policja odgrywa bardzo dobrze, ponieważ 

prowadzi prelekcje w szkołach i akcje profilaktyczne. Chciałem zapytać o 

monitoring. W materiale nic nie ma na ten temat, a w mojej ocenie odgrywa on 

bardzo ważną rolę w zwalczaniu przestępczości. Jaką odgrywa rolę monitoring 
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miejski, ile mamy kamer, jakie obszary są zmonitorowane i kto jest 

administratorem? Dobrze byłoby ten temat zgłębić.  

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Obecnie mamy 27 kamer miejskich. 

Na temat szczegółów nie chciałbym się wypowiadać, bo to tajemnica. 

Współpracujemy z Policją na bieżąco w tym zakresie. Ubiegamy się o status 

miasta monitorowanego. Wkrótce w Opocznie pojawią się tabliczki „Opoczno 

jest miastem monitorowanym”.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i przystąpił 

do realizacji kolejnego punktu obrad sesji. 

 

Ad. pkt. 8.  

Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno, stan linii energetycznych, 

ciepłowniczych i gazowniczych – stan obecny i plany na przyszłość.  

 

Andrzej Mendrecki – PGE Sp. z o.o. Oddział Łódź Rejon Tomaszów Maz. – 

przedstawił informację / załącznik nr  9a  do protokołu /. 

Mirosław Kresiński - ZEC Sp. z o.o. w Opocznie – przedstawił informację 

/załącznik nr  9b  do protokołu /. 

 Chciałem dopowiedzieć, że w latach 2017-2018 planujemy rozbudowę sieci 

ciepłowniczej od ul. Żeromskiego do ul. Staromiejskiej. Planujemy skorzystać ze 

środków WFOŚ w Łodzi. Spłacamy 50% pożyczki z działania odpylania, które 

zakończyliśmy w ubiegłym roku. Po spłaceniu 50% pożyczki jest szansa na 

umorzenie reszty i przeznaczenie tych środków na rozbudowę sieci.  

Materiał z PSG Sp. z o.o. Oddział w Łodzi stanowi załącznik nr 9c do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły 

informację do wiadomości.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

Robert Grzesiński – radny – Czy w planach ZEC-u jest podłączenie do sieci 

Poradni Rejonowej na ul. Szpitalnej 1? 

Mirosław Kresiński - ZEC Sp. z o.o. w Opocznie – Jak najbardziej jest ujęta 

Przychodnia przy Szpitalnej. Posiadamy umowę przyłączeniową podpisaną 

między Dyrekcją Szpitala a ZEC-em. Po drodze planujemy podłączyć 

Spółdzielczy Dom Handlowy SDH, Ochotniczą Straż Pożarną, Bank 

Spółdzielczy, Urząd Miejski.  

Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Biorąc pod uwagę zanieczyszczenie powietrza 

to bardzo dobry kierunek. Z uznaniem należy się odnieść do tej inicjatywy. Czy 

ma Pan na piśmie ilość n chętnych do przyłączenia się do sieci i jaka jest wartość 

zadania jeśli to nie tajemnica handlowa? 

Mirosław Kresiński - ZEC Sp. z o.o. w Opocznie – W pierwszej fazie skupimy 

się na instytucjach, dużych odbiorcach, co pozwoli na szybki zwrot nakładów. 

Jeśli chodzi o domki to byłoby to ok. 200 posesji. Jak inwestycja zostanie 
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zapoczątkowana to będziemy prowadzili akcję marketingową i wówczas 

przekażemy dodatkową informację. W latach wcześniejszych skupiliśmy się na 

modernizacji źródła ciepła. 2 mln zł zainwestowaliśmy w instalacje odpylania, a 

teraz idziemy w kierunku rozbudowy sieci. Kosztorysu jeszcze nie mam, ale 

orientacyjne nakłady w granicach 1 mln zł.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Czy macie rezerwę mocy, która 

mogłaby zasilić budynki miejskie i infrastrukturę miejską? Czy jest możliwe 

uruchomienie rezerwy? 

Mirosław Kreseiński ZEC Sp. z o.o. w Opocznie – W tej chwili mamy moc 

ciepła zainstalowaną w granicach 70 megawatów, a w tej chwili moc zamówiona 

przez odbiorców jest 20 megawatów. Rezerwa jest znaczna. Kwestia jest tylko 

rozbudowy cieci.  

Beata Wiktorowicz – radna – Chciałam zapytać Burmistrzów o wykorzystanie 

energii odnawialnej przez Gminę – czy Państwo myślicie o tym? 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Temat był punktem naszego 

zainteresowania szczególnie w ubiegłym roku. Spotkaliśmy się z Burmistrzem z 

Prezesem NFOŚ w Warszawie i rozmawialiśmy na temat wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w związku z możliwością wykorzystania wód 

geotermalnych na potrzeby pozyskania źródeł ciepła. Po przeanalizowaniu 

okazało się, że jesteśmy za daleko złóż geotermalnych, jest to ok. 30 km, więc na 

pewno ta inwestycja nie będzie mogła być podjęta. Natomiast jeśli chodzi o inne 

źródła to wiadomo, że na dzień dzisiejszy energia pozyskiwana z wiatru poprzez 

budowę elektrowni wiatrowych została ustawowo ograniczona, więc ten kierunek 

też jest wstrzymany. Pozostają nam panele słoneczne i fotowoltaiczne. Na dzień 

dzisiejszy środki, które możemy pozyskać to środki skierowane do terenów i do 

gmin wiejskich do 20 tys. mieszkańców i są to środki z PROW. Tu też mamy 

ograniczony kierunek działania jeśli chodzi o pozyskanie dodatkowych środków 

zewnętrznych na montaż paneli. Natomiast jeśli chodzi o zasób gminny, budynki 

użyteczności publicznej, Dom Kultury, szkoły, to nie braliśmy pod uwagę takich 

nakładów inwestycyjnych i kierunków działań, żeby skierować się w kierunku 

pozyskiwania poprzez panele. Natomiast jest opracowywana dokumentacja na 

partnerstwo publiczno-prywatne w ramach którego ma być dokonana 

termomodernizacja 13 budynków użyteczności publicznej, w szczególności szkół 

i w ramach tych działań być może rozstrzygnięcia będą, że będziemy oszczędnie 

korzystać z energii z sieci miejskiej i pozyskiwać energię odnawialną.  

Robert Grzesiński – radny – Oświetlenie hybrydowe Osiedla zrobi swoje. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Nie mamy takich możliwości 

pozyskiwania środków jak mniejsze Gminy, ale możemy patrzeć w przyszłość 

optymistycznie, bo ogromne możliwości mamy w ZEC-u. Przyglądamy się temu 

jak zmodernizować oświetlenie poprzez oświetlenie hybrydowe.  

Jarosław Jurowski – radny – Mamy mało informacji na temat sieci 

gazowniczej. To informacje szczątkowe. Co w roku 2018 będzie robione? 

Mieszkańcy chcieliby się dowiedzieć na jakim etapie jest Osiedle Milenijne. 
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Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – Nie ma 

przedstawiciela Polskiej Spółki Gazowniczej. 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Dostaliście dzisiaj informację 

e-mailową / załącznik nr 9d do protokołu / z PSG, gdzie są wykazane ulice, na 

których czynione będą inwestycje. 

Jeśli chodzi o ul. Libiszewską i cały Komitet, który dosyć prężnie zainicjował 

nasze działanie w stronę gazyfikacji miasta to na dzień dzisiejszy mam taką 

informację, że większość warunków, które zostały wydane przez PSG, jest do 

końca 2019 roku budowa tej nitki. Natomiast my, jako Gmina, złożyliśmy 

wniosek o przyłączenie budynku komunalnego przy ul. Rolnej, o przyłączenie 

dwóch budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Rolnej do tej nitki, która 

będzie budowana na ul. Libiszewskiej.  Czekamy na projekt techniczny nowego 

bloku komunalnego i wówczas też go zgłaszamy. Będziemy lobbować tymi 

dużymi odbiorcami, czyli tymi dwoma dużymi blokami i dwoma mniejszymi, by 

przyspieszyć budowę nitki do końca 2018 roku. Czy się uda na dzień dzisiejszy 

nie wiem.  

Jadwiga Figura – radna – Na Komisji zgłaszałam problem z gazownictwem na 

Osiedlu Fiory. Pani Burmistrz naprowadziła mnie, żeby wszyscy mieszkańcy 

złożyli wspólny wniosek o podłączenie, bo indywidulanie dostają odmowy. 

Myślę, że to Osiedle też dołączy w najbliższym czasie i będzie się ubiegać o 

podłączenie gazu. Nadmienię, że sama mieszkam przy ul. Piotrkowskiej i też gazu 

nie mamy.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i przystąpił 

do realizacji kolejnego punktu obrad sesji. 

 

Ad. pkt. 9.  

Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Maria Barbara Chomicz – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie - przedstawiła 

informację / załącznik nr 10 do protokołu /. 

Przymierzamy się do utworzenia Klubu Seniora, który miałby inny status niż 

Dzienny Dom Pobytu i byłby na 30 osób. Plany mamy bardzo ciekawe i duże 

możliwości, ale jesteśmy ograniczeni lokalowo. Prosimy o pomoc w pozyskaniu 

nowego lokalu. Mówiliśmy o dożywianiu i o posiłkach dla osób z terenów 

wiejskich. Mamy już pomysł i tu zwracam się do sołtysów, aby zrobić rekonesans 

na ten temat. Możliwości mamy, proszę tylko o współpracę. Musi być wniosek 

ustny lub pisemny.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły 

informację do wiadomości.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.  
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Mieczysław Wojciechowski – rady – Mam pytanie dotyczące programu 500+ - 

chodzi o rodziny, gdzie jest podejrzenie przeznaczania pieniędzy na alkohol. Co 

jest robione, by pieniądze nie były przeznaczane na ten cel, a na potrzeby dzieci? 

Maria Barbara Chomicz – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – Muszę mieć 

wniosek ustny, anonimowy, jakikolwiek i wtedy wysyłam na miejsce pracownika, 

by przeprowadzić wgląd w środowisko. Dostaję takie informacje od Dyrektorów 

szkół i przedszkoli za co dziękuję. Założeniem jest, że pieniądze z programu 500+ 

są pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa umożliwia nam przeznaczenie 

środków na poczet długu. Jeśli w takich sytuacjach nie wystarczy praca 

pracownika socjalnego to jest przyznanie asystenta rodziny na 3, 6 lub więcej 

miesięcy. Asystent rodziny posiada większe prawa niż jej członek, ale warunkiem 

jest zgoda rodziny, jeśli tej zgody nie ma to musi być postanowienie Sądu. 

Wszystko zaczyna się od sygnału.  

Mieczysław Wojciechowski – rady – W innych Gminach są duże przywileje dla 

rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Jakie przywileje dla 

tych rodzin przysługują w naszej Gminie? 

Maria Barbara Chomicz – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – W ubiegłym 

roku założonych zostało 70 kart. To obszar do rozwoju dla nas jako Gminy. 

Pływalnia wprowadziła ok. 2 miesiące temu zniżkę na bilety. Pytanie jest takie – 

kto ma zainicjować te zniżki? To obszar do rozmowy. Zachęcam radnego do 

rozwinięcia tego tematu.  

Krzysztof Grabski – radny – Zmieniły się struktury w Pani Ośrodku, mamy 

nowego Dyrektora, nowego Kierownika, kilku Kierowników i koordynatorów. 

Na ile to obciąży budżet Gminy?  

Maria Barbara Chomicz – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – W ogóle. 

Tomasz Rurarz – radny - Budżet Ośrodka to ok. 40 mln zł.  

Maria Barbara Chomicz – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – Przez 

Ośrodek przepływa taka kwota.  

Tomasz Rurarz – radny - Ile z tego to dotacja celowa, a ile środki Gminy? 

Maria Barbara Chomicz – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – Zależy na 

co, jest wiele programów, są różne udziały, procenty. Jak Pan sobie życzy to 

przygotuję taką informację ile na co.  

Jarosław Jurowski – radny – Już w poprzedniej kadencji sugerowaliśmy pewną 

rzecz. Działka pod nowe Starostwo była przekazana przez Gminę. 

Sugerowaliśmy, by budynek Starostwa na ul. Rolnej był przekazany Gminie bądź 

na mieszkania, bądź na opiekę. Gdzieś ta sprawa utknęła. Są inne przeznaczenia 

budynku na ul. Rolnej. Pojawią się nowe lokale np. po Urzędzie Pracy. Myślę, że 

władze myślą o pomocy dla OPS. 

Maria Barbara Chomicz – p.o. Dyrektora MGOPS w Opocznie – Obiekty  o 

których Pan mówi to obiekty powiatowe.  

Jarosław Jurowski – radny – My działkę pod nowe Starostwo przekazaliśmy, 

bo to była działka gminna. Rozmowy na ten temat gdzieś utknęły.   

Krzysztof Grabski – radny – Jest budynek po byłej Policji.  
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i przystąpił 

do realizacji kolejnego punktu obrad sesji. 

 

Ad. pkt. 10. 

Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno.  

 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób 

Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – przedstawiła 

informację / załącznik nr 11a o protokołu /. 

Przepraszam, że nie mogłam uczestniczyć w posiedzeniach Komisji. Materiały 

przekazałam. Uzupełnię, że problemy w opiece zdrowotnej są z racji 

niedofinansowania. Dużo sygnałów docierało do nas na temat niedostosowania 

funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego do potrzeb mieszkańców. Cały czas 

sygnalizujemy do Wojewody, że ilość karetek przeznaczona dla naszego powiatu 

jest niewystarczająca i by rejon operacyjny obejmował obszar całego powiatu. 

Niedoinwestowanie widzimy. Potrzeby widzimy. Możliwości są większe jeśli 

chodzi o realizowanie usług z zakresu specjalistki, ale ograniczają nas limity. Są 

to konkursy, które zamykają się w określonych kwotach. Co do lecznictwa 

otwartego to trzeba powiedzieć, że pieniądz idzie za pacjentem. W momencie, 

kiedy składamy deklarację do konkretnego lekarza czy pielęgniarki to za tą 

deklaracją idą środki finansowe. W opiece ambulatoryjnej jest trochę inaczej. Tu 

są konkursy i możliwości mamy większe. Konkursy są niewystarczające. 

Sygnalizowaliśmy te problemy i prosiliśmy o zwiększenie tych konkursów np. z 

zakresu ochrony zdrowia psychicznego, kardiologii, tam gdzie widzimy braki.    

Marek Orciuch – Właściciel Witamed-u – przedstawił informację /załącznik nr 

11b do protokołu/. 

Świadczymy usługi w zakresie medycyny szkolnej w ZSS Nr 2 i Ogonowicach – 

to wyłącznie świadczenia pielęgniarskie. Nie widzimy tam niczego co nas martwi. 

Natomiast to co mnie niepokoi to brak w szkołach aktywności lekarskiej i 

stomatologicznej. W innych Gminach jest, w Opocznie nie. W tej chwili został 

rozpisany konkurs na świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 

roku życia. Ja podjąłem się podjąć działania wystąpienia o kontrakt. Dzięki m.in. 

działaniom Pani Dyrektor ZSS Nr 3 i 2 którzy udostępnili pomieszczenia na 

gabinety. Jeśli Komisja uzna, że opieka stomatologiczna w szkołach w Opocznie 

jest potrzebna to będzie ona tylko w tych dwóch szkołach. Co do aktywności 

lekarskiej to jej nie ma i nie widzę szans, by w najbliższym czasie była. 

Realizujemy świadczenia lekarskie dla Gminy Drzewica, a w Opocznie nie. 

Szkoda. Wczesne wykrycie wad jest bardzo ważne. Co do opieki lekarskiej dla 

osób dorosłych to potwierdzam to, co Pani Dyrektor powiedziała. Przez ostatnie 

1,5 roku mamy marazm, kontrakty nie są ogłaszane, są przedłużane, a w 

przypadku Opoczna też zmniejszane. Jedna Poradnia Okulistyczna zniknęła. Była 

Poradnia Laryngologiczna i zniknęła. W ich miejsce nie powstały nowe. Mam 

trochę żalu do władz, które nie dbają by przynajmniej ten poziom który był 

utrzymać. Aby uświadomić skalę świadczeń Witamedu dla mieszkańców 
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przedstawię dane za marzec: 27 tys. 168 świadczeń udzielił ogółem, w ramach 

POZ udzieliliśmy 12 tys. 602 świadczenia, w ramach NPL 1 tys. 889, w ramach 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 5 tys. 947, w rehabilitacji leczniczej  6 tys. 

439,  stomatologicznych świadczeń 347, poradnia zdrowia psychicznego 123.  

Dorota Rybińska – Naczelna Pielęgniarka – przedstawiła informację /załącznik 

nr 11c do protokołu/.  

Pielęgniarek w szkołach jest 6. One mają bardzo dobre kwalifikacje, ukończyły 

kursy specjalistyczne. Jeśli chodzi o opiekę lekarską to ona jest tam, gdzie mama 

dziecko zapisze do lekarza POZ. W zakresie pracy pielęgniarek jest profilaktyka, 

pierwsza pomoc przedlekarska w wypadkach nagłych i zatruciach, doradztwo w 

zakresie higieny w szkole, ale przede wszystkim testy i badania przesiewowe. 

Coraz więcej jest wad wśród młodzieży takich jak: waga, wzrost, wady postawy, 

wzroku. Przeprowadziłam analizę i w przeciągu 7 lat sytuacja wygląda 

następująco: w 2009r. było 90 przypadków otyłości, w tej chwili jest ich 239. 

Należy edukować dzieci, rodziców, wychowawców, gdyż ćwiczenia mogą 

doprowadzić do ograniczenia wad.  

Anna Zięba – Burmistrz Opoczna – Radny Rurarz zadał pytanie i odpowiadam: 

na 41 mln 600 tys. zł środków Ośrodka Pomocy Społecznej 5 mln 200 tys. zł. to 

środki Gminy. 87,5% całego budżetu OPS-u to są środki zewnętrzne.  

Alicja Szczepaniak – radna – Czy Szpital w Opocznie wejdzie w sieć szpitali 

jakie proponuje Ministerstwo? Mieszkańcy są zaniepokojeni. Są różne 

spekulacje. Pogotowie – czy wróci do szpitala czy nie?  

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób 

Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Na temat 

funkcjonowania Szpitala są spekulacje, nie ma pewności. Spełniamy standardy, 

ale nikt w tej chwili jednoznacznie nie odpowie. Jeśli chodzi o pogotowie to 

usługi na ten moment świadczy FALC, co do przyszłości nie odpowiem. Z 

pewnością Szpital jest przygotowany, ale nie ma decyzji w tym temacie.  

Robert Grzesiński – radny – Chciałem Państwu uświadomić, że kwota, jaką 

rocznie przeznacza państwo na nasze leczenie w wieku produkcyjnym to 144 zł. 

W tej kwocie lekarz POZ ma nam zapewnić leczenie i diagnostykę. Jeśli to się nie 

zmieni to będziemy mieli ciągle ten sam problem. Jeśli chodzi o wady postawy to 

zgadzam się, a nawet uważam, że dane są zaniżone. Pokusiłem się swego czasu o 

zbadanie wad postawy w klasach 0-3 w ZSS Nr 3 w Opocznie – zbadaliśmy 60 

dzieci i u 53 stwierdziliśmy wady postawy ciała.  

Zwracam się z prośbą do nas wszystkich, abyśmy nie traktowali Szpitala jako 

jednostki przypisanej do danego organu samorządu terytorialnego.   

Marek Orciuch – Właściciel Witamed-u – Na dzień dzisiejszy z finasowaniem 

jest źle i jak widać w najbliższym czasie nie będzie inaczej. Sąsiednie gminy i 

miasta angażują się w ochronę zdrowotną, Opoczno – niestety nie. Jedyne co 

mamy ze strony miasta to to, że płacimy mniejszy podatek od nieruchomości. Ale 

to rozwiązanie ustawowe, a nie miejskie. Apeluję, aby miasto włączyło się w 

ochronę zdrowia i zechciało wesprzeć, pomóc, bo to działania na rzecz 

mieszkańców.  
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Jarosław Jurowski – radny – Dziękuję, że Witamed zainteresował się 

stomatologią dla dzieci w szkołach. Dziwi mnie to, że ZSS Nr 1 nie jest 

zainteresowany gabinetem stomatologicznym. To jest największa szkoła w 

Opocznie. 

Marek Orciuch – Właściciel Witamed-u – Z dwoma szkołami udało mi się 

nawiązać współpracę w tym zakresie, bo taką wyraziły wolę.  

Jadwiga Figura – radna – Pozostały budynki po rozwiązanych przychodniach, 

zastanówmy się nad poszerzeniem rehabilitacji. Jest też wzrost zachorowań w 

zakresie dróg oddechowych, związany pewnie z zanieczyszczeniem powietrza. 

Czy w orzecznictwie o zdolności do pracy szykują się zmiany? 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób 

Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Mam informację 

od Przewodniczącej Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, że 

trwają analizy i nie ma ostatecznych rozwiązań. Na dzień dzisiejszy dziecko do 

16 roku życia otrzymuje orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.  

Jeśli chodzi o jakość powietrza – z raportu WIOŚ dotyczącego stanu środowiska 

w powiecie i gminie Opoczno – temat powietrza budzi zaniepokojenie. 

Rozmawialiście dzisiaj o rozbudowie sieci gazowniczej, innych źródłach energii. 

Bez tego poprawy jakości powietrza nie będzie. Źródłem zanieczyszczenia 

powietrza w powiecie Opoczno jest niska emisja. W piecach palone są rzeczy, 

które nie powinny, węgiel jest niewłaściwej jakości. Tylko rozwój Gminy w 

kierunku sieci ciepłowniczej, sieci gazowniczej wpłynie na zmianę.  

Zarówno Pan Orciuch jak i przedstawiciele Szpitala mówią o możliwościach, ale 

ograniczenia są w wysokości środków przeznaczanych na ten cel przez NFZ. 

Bolączką jest wielkość kontraktu. 

Jadwiga Figura – radna – Może należy wystąpić do NFZ o zwiększenie 

środków, bo są bardzo długie kolejki do lekarzy, a ludzi nie stać na prywatne 

rehabilitacje.  

Krzysztof Grabski – radny – W jakim koszyku usług znajdzie się Szpital w 

Opocznie? 

Dorota Rybińska – Naczelna Pielęgniarka – Jest już przegłosowana ustawa o 

sieci Szpitali w Polsce. Nasz Szpital Powiatowy w Opocznie ma wszelkie 

kwalifikacje ku temu, by znaleźć się w pierwszym poziomie referencyjności, 

ponieważ mamy wszystkie podstawowe oddziały i jeden dodatkowo 

ortopedyczny. Z finasowaniem niekoniecznie będzie lepiej. Na funkcjonowanie 

Szpitala będzie określona kwota, przynajmniej teraz się tak mówi, na poziomie 

kontraktu z 2015 roku. Na pewno nie będzie lepsze dofinansowanie. W związku 

z powyższym dostępność i jakość niekoniecznie się poprawi.   

Robert Grzesiński – radny – Dostępność do usług rehabilitacyjnych nie wiąże 

się z kwestią braku fachowców czy lokali, problemem jest płatność za wykonane 

świadczenie.  

Co do Gmin ościennych Szpital nawiązał współpracę z dwoma Gminami, które 

postanowiły z własnych kosztów finansować rehabilitację – Gmina Białaczów i 

Gmina Mniszków. Gmina Mniszków wyłożyła na ten cel 73 tys. zł. Myślę, że 
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jeśli my, jako Rada, zdecyduje się wykładać takie pieniądze na dodatkowe usługi 

to się poprawi.  Śmiem twierdzić, że Państwo nie płaci za usługi, które świadczmy 

pacjentowi. Tu pojawia się pytanie, czy podmiot świadczący usługi pozwoli sobie 

na stratę, w co wątpię. Czy Szpital, który musi wykazywać się elastycznością w 

zakresie bilansowania się. Kolejek by nie było, gdyby pieniądze szły za 

pacjentem. Problemem są pieniądze i to jest problem centralny. Z tego co wiem, 

to Szpital opoczyński zwrócił się z pismem do wszystkich Gmin, by Gminne 

Ośrodki Zdrowia włączyły się w termomodernizację. Odpowiedziały trzy.  

Państwo nie płaci za wykonane zabiegi. Niektóre gminy zdecydowały się z 

własnej kiesy wyłożyć pieniądze i chwała im za to.  

Elżbieta Dorocińska – radna – Pacjenci Przychodni ALMER drugi rok nie mogą 

dojść do porozumienia ze Szpitalem, by podpisać umowę na świadczenia RTG i 

USG. W związku z tym mają umowę ze szpitalem w Końskich. To odległość, 

koszty dojazdu. Dlaczego ta sytuacja utrzymuje się drugi rok? Jaka jest 

przeszkoda?  

Sporo szpitali widziałam i powiem,  że niektóre oddziały w Opocznie, a zwłaszcza 

dziecięcy, są w takim stanie, że można tam kręcić film z okresu II wojny 

światowej. Mamy tak niedoposażony Szpital, tak niewiele można w nim wykonać 

badań. W takim małym mieście jak Końskie wyrósł taki piękny Szpital i taką 

sobie wyrobił renomę. 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób 

Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Jeśli chodzi o RTG 

- pewnie to ekonomiczne przyczyny. Kwestia kto i ile za to zapłaci. Gdy 

Przychodnia podpisuje umowę ze Szpitalem to Przychodnia płaci za konkretne 

badania, a jak nie ma takiej umowy to płaci pacjent. To pytanie do Dyrektora 

Szpitala.  Pewnie brak jest porozumienia w kwestiach ekonomicznych. Za 

wszelkie działania typu umorzenie podatku bardzo dziękuję w imieniu Szpitala. 

Kwestia ekonomii też dotyka Szpitala. Podmiot, który świadczy usługi szuka tam 

gdzie taniej, nie musi podpisywać umowy z Opocznem.   

Dorota Rybińska – Naczelna Pielęgniarka – Odnośnie diagnostyki to 

świadczymy szeroki wachlarz usług, nasze laboratorium analityczne ma wszelkie 

możliwe certyfikaty jakości, powstało całe piętro diagnostyki obrazowej, nowa 

pracownia tomografii komputerowej, jest pracownia endoskopowa, jest 

pracownia USG,  szpital zatrudnia radiologów 24 na dobę. Zakres udzielanych 

świadczeń wzrósł kilkanaście razy. Nie zgodzę się, że w naszym szpitalu nie 

można wykonać badań diagnostycznych.  

Marek Orciuch – Właściciel Witamed-u – Gmina Mniszków przeznacza 73 tys. 

zł. mając 4,5 tys. mieszkańców. Jeśli chodzi o ALMER to sprawy ALMERU, 

właściciela gdzie zabezpieczy swoim pacjentom badania. Najprościej kupić rtg i 

usg, by na miejscu zabezpieczyć te usługi pacjentom.  

Jadwiga Figura – radna – Końskie to Szpital Specjalistyczny. W Opocznie nic 

w tym kierunku się nie zadziało, by był takim Szpitalem, chociaż od lat o tym 

mowa. Urząd Marszałkowski też pomaga w miarę możliwości. Onkologia – jest 
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tyle osób chorych. Tomaszów już ma swój oddział onkologiczny. Na jakim etapie 

jest budowa lotniska?  

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób 

Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Pan Orciuch 

reprezentuje niepubliczny podmiot, a ja publiczny i widzicie jak zgodnym głosem 

mówimy, to nie jest jednostkowe widzenie. Na lądowisko teren jest przeznaczony, 

został pozyskany z Agencji Restrukturyzacji, w pozyskanie tego terenu włączył 

się Powiat.  

Alicja Szczepaniak – radna – Z roku na rok dyskutujemy na ten temat. W 2011 

roku Dyrektor Filipecki mówił, że Szpital w Opocznie jest w bardzo dobrej 

kondycji finansowej. Czytam sprawozdanie Burmistrza, z którego wynika że w 

2017 roku Szpital ma bardzo duże problemy. Z czego one wynikają? Wydaje mi 

się, że ze złego zarządzania danego Dyrektora. Znam przypadki Szpitali 

bankrutów np. w Piasecznie, które znalazły dobrego zarządcę, który potrafił 

wyprowadzić Szpital na dobrą drogę. Z całym szacunkiem dla lekarzy 

opoczyńskich, ale niektórzy nie udzielają pomocy tak jak powinni. Mamy oddział 

wewnętrzny, mamy oddziały „szybkie”. W 3 dni nie da się postawić diagnozy. 

Pieniądze są ważne, ale życie ludzkie jest najważniejsze. 

Robert Grzesiński – radny – Jaki Pan taki kram.  

Szpital Powiatowy w Opocznie podpisał umowę z firmą Nomed – jest to centrum 

diagnostyki i terapii onkologicznej.  W co drugi wtorek miesiąca przyjmuje lekarz 

onkolog Pan Kosiński, w co czwarty piątek miesiąca przyjmuje Pani Frąckowiak.   

Krzysztof Grabski – radny – Co do trzymania w ryzach Szpitala przez 

Dyrektora Filipeckiego – wszystko odbyło się kosztem pielęgniarek i personelu 

pomocniczego.  

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób 

Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Wszyscy 

życzylibyśmy sobie, żeby nasz Szpital był Kliniką. Ale pracujemy w określonych 

realiach. Problem jest w niedostatecznych środkach finansowych, a nie w 

zarządzaniu. Życzyłabym sobie, żeby z roku na rok było lepiej i dążmy do tego.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i przystąpił 

do realizacji kolejnego punktu obrad sesji. 

 

Ad. pkt. 11. 

Informacja z działalności jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za 

rok 2016 – koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek. 

 

Edyta Krzysztofik  - Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności 
– przedstawiła informację / załącznik nr 12a do protokołu /. 

Materiał z Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Opocznie stanowi załącznik 

nr 12b do protokołu. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.  
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Grzegorz Wołąkiewicz – radny – W tytule tematu jest: „koszty funkcjonowania 

poszczególnych jednostek”. W materiale, który otrzymaliśmy tej informacji nie 

ma. Z czego to wynika?  

Edyta Krzysztofik  - Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności 

– Takich danych nie posiadamy, ponieważ budżet jest w całości i jest 

rozdysponowany w zależności od sytuacji i nie ma podziału na poszczególne 

jednostki OSP.  

Krzysztof Grabski – radny - Czas to zmienić.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - Dziękuję Prezesowi OSP za wszelką 

pomoc w realizacji naszych zadań takich jak imprezy plenerowe, ale i wszelką 

inną pomoc.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie Komisje przyjęły 

informację do wiadomości.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący ją zamknął i przystąpił 

do realizacji kolejnego punktu obrad sesji. 

 

Ad. pkt. 12. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Bielowicach 

 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały w 

sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Bielowicach. 

To inicjatywa społeczności szkolnej, Rady Rodziców, samorządu uczniowskiego, 

Rady Pedagogicznej, wynikająca z tego, że nie można odnaleźć dokumentu 

potwierdzającego nadanie imienia tej szkole.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 

Nr XXXI/366/2017 w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w 

Bielowicach.  

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie uchwały przez Przewodniczącego Rady 

Miejskiej oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty na ręce Pani Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Bielowicach, przedstawicieli Rady Rodziców i samorządu 

uczniowskiego.  
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b) 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. 

Podobne uchwały były podejmowane w latach ubiegłych. Chodzi o przekazanie 

środków na zorganizowanie służb ponadnormatywnych w okresie letnim w 

weekendy. Będą to patrole piesze 2-osobowe.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 

Nr XXXI/367/2017 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Komendy 

Powiatowej Policji w Opocznie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – Dziękuję za 

podjęcie uchwały. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa.  

 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opoczno na lata 

2017 – 2019 

 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029. 

 

Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Elżbieta Dorocińska – radna – Jak to jest możliwe, że mając 8 mln zł środków 

wolnych zakładamy, że zwiększy nam się deficyt w podobnej kwocie? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Gdybyśmy całe wolne środki przeznaczyli 

na spłatę zadłużenia to tej różnicy by nie było, ale jak Państwo wiecie oprócz tego, 

że środki przeznaczone są na spłatę zadłużenia to również wydatki są wyższe niż 

różnica nie wykorzystanych środków. Spłata zadłużenia to 7 mln 485 tys. zł, 

pozostałe środki z przychodów rozdysponowane są na wydatki. 

Andrzej Pacan – radny – Jak wyglądała umowa zawarta z ZUO?  

Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. PKSiFE – Bardzo Państwa przepraszam, 

ponieważ miałam przygotować taką notatkę na dzisiejszą sesję, ale ze względu na 

to, że umowa została zawarta w 2008r. i dokumenty są już w archiwum nie byłam 



21 
 

w stanie ich odnaleźć w tak krótkim czasie. Przygotuję taki materiał i dostarczę 

do Biura Rady. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 12, przeciw – 0, wstrz. – 6 podjęła uchwałę Nr 

XXXI/368/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opoczno na lata 2017 – 2029.  

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

d) 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. 

 

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 - 12, przeciw – 0, wstrz. – 6 podjęła uchwałę Nr 

XXXI/369/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

e) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz 

wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym 

 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz 

wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym.  

 

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. – 0 podjęła uchwałę Nr 

XXXI/370/2017 w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości 

oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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f) przyjęcia „Planu działań dla gospodarki turystycznej Gminy 

Opoczno” 

 

Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. PKSiFE – przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia „Planu działań dla gospodarki turystycznej Gminy 

Opoczno”. 

 

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 

XXXI/371/2017 w sprawie: przyjęcia „Planu działań dla gospodarki 

turystycznej Gminy Opoczno”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

g) Statutu Gminy Opoczno 

 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w 

sprawie Statutu Gminy Opoczno. Autopoprawka w paragrafie 10 pkt. 2 zamiast „ 

najpóźniej 8 dnia” powinno być „najpóźniej 5 dnia”. 

 

Przewodniczący poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Krzysztof Grabski – radny – Miałem okazję być członkiem Komisji Statutowej. 

Udało się nam pewne rzeczy poukładać i proszę o pozytywne rozpatrzenie tej 

uchwały. Zgłosili się do mnie jednak radni, którzy twierdzą, iż brak jest 

uzasadnienia.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za - 15, przeciw – 0, wstrz. – 3 podjęła uchwałę Nr 

XXXI/372/2017 w sprawie: Statutu Gminy Opoczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 14 

Informacja na temat działań inwestycyjnych dotyczących terenów  

w Januszewicach. 

 

Tomasz Milczarek – Asystent Burmistrza – przedstawił prezentację 

multimedialną dotyczącą terenów inwestycyjnych w Januszewicach. 
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Materiał, który otrzymali radni stanowi załącznik nr 20a i 20b do protokołu. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Robert Grzesiński – radny – Czy aktualna jest oferta chińskich inwestorów 

dotycząca powstania na tym terenie Huty Szkła? 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Trwają negocjacje.  Inwestorzy z Chin 

nie podjęli jeszcze decyzji. Badają jeszcze rynek i z tego co wiadomo biorą pod 

uwagę jeszcze kilka innych lokalizacji na terenie Polski oraz Czech. Delegacja 

była u nas już trzy razy. Z naszej strony będzie udostepnienie wody, która jest 

niezbędna do tego typu działalności. Oszczędności na wodzie dla inwestora 

wyniosłyby ok. 5 mln zł rocznie. To jest duży plus na naszą korzyść. Wyceniliśmy 

grunty na 35 zł za metr. Możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie 

inwestor się odezwie. Ziemią zainteresowane są również inne podmioty. 

Lokalizacja jest bardzo ważnym czynnikiem w tej kwestii. Pod logistykę i pod 

magazyny możemy sprzedać te tereny bardzo szybko, tylko czy jest sens? Czy nie 

lepiej byłoby pozostawić te tereny dla strategicznego inwestora, który chciałby 

zainwestować kilkaset milionów dolarów  w ten teren? Najtańsze tereny jakie 

zostały sprzedane w zeszłym roku w województwie łódzkim były po 70 zł. Mamy 

nadzieję, że się uda, ale decyzje nie należą już do nas. My ze swojej strony 

zrobiliśmy wszystko co możliwe. 

Jadwiga Figura – radna – Byłabym za tym, aby ziemia trafiła do polskich 

inwestorów. Kiedyś wspominane było, że mogłoby zainwestować u nas Ferrero 

Rosche. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Gdyby tak się stało to byłoby wspaniale. 

Niestety nie mamy takich zapytań jeśli chodzi o firmy produkcyjne, bo na takich 

nam zależy. Wiemy na pewno, że Ferrero Rosche nie zainwestuje u nas, ponieważ 

otwierają po jednej fabryce w kraju. Firmy, które rozwijają swoją działalność na 

terenie gminy mają problemy z zatrudnieniem osób. Nie ma chętnych. Takie 

problemy zgłaszają Właściciele i Prezesi firm. 

Jadwiga Figura – radna – Kiedyś odbyło się spotkanie opocznian, którzy 

wyjechali za pracą. Może warto byłoby odnowić kontakty. Ci ludzie być może 

pomogliby w pozyskaniu inwestora. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Nawiązałem kontakt z osobą pracującą 

w Urzędzie Marszałkowskim, która zobowiązała się skontaktować nas  z 

przedstawicielem inwestycji amerykańskich w Polsce. Staramy się rozmawiać ze 

wszystkimi. Każdy kontakt jest dla nas bardzo ważny.  

Krzysztof Grabski – radny – Myślę, że nie jest kwestią brak rąk do pracy, a 

wynagrodzenie jakie oferują pracodawcy. Wiele osób woli pójść do opieki niż za 

najniższą krajową pracować na zmiany.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Zgadzam się z Panem. Podobnie jest z  

młodymi ludźmi. Widzą co dzieje się za granicami naszego kraju i jakie tam 

oferuje się wynagrodzenie za tą samą pracę wykonywaną w Polsce.  

Robert Grzesiński – radny -  Kwestia wynagrodzeń wynika z koniunktury rynku 

pracy. Jeżeli będzie więcej pracodawców to wpłynie to na sposób wynagradzania 
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pracowników. Jeżeli ktoś będzie chciał pozyskać pracownika to da lepszą ofertę 

niż inny pracodawca. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, 

że pracodawcy będą korzystali z usług pracowników z Ukrainy, bo słyszę i takie 

deklaracje od właścicieli firm budowlanych.  

Andrzej Pacan – radny – Nie koncentrowałbym się na jednym inwestorze. 

Myślę, że podział działki na mniejsze spowodowałoby, że powstaną różne 

zakłady pracy i  ludzie z różnymi umiejętnościami znaleźliby tam pracę. 

Wiązałoby się to najpierw z odpowiednim rozmieszczeniem infrastruktury. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Infrastrukturę zrobimy już pod 

konkretnego inwestora. Przed nami jeszcze długa droga, ale chciałem 

poinformować, iż wszystko idzie w dobrym kierunku. 

Elżbieta Dorocińska – radna – Jako rolnikowi, bardzo żal mi jest tak dobrej 

jakościowo gleby. Raz sprzedany grunt obcokrajowcowi już do nas nie wróci. 

Pamiętam jak otwierano ZPC nr 6 i jakie w związku z tym oferowano ulgi dla 

pracowników. Były to tylko słowa, które się nie spełniły.  Chciałabym, aby dla 

naszego regionu powstało coś dobrego, ale jeżeli historia się powtórzy to 

będziemy żałować. Pośpiech nie jest dobry. Poczekajmy na naszych inwestorów.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Wykorzystanie terenu, którym 

dysponujemy pod rolnictwo to błędny tok myślenia. Wszyscy wiedzą, że tylko 

przemysł może napędzić koniunkturę miasta. 

Jadwiga Figura – radna – Myślę, że Pani radna nie miała nic złego na myśli. 

Mnie również ciężko jest kiedy słyszę, że kolejny młody człowiek wyjechał za 

pracą do Niemiec. Chciałabym, aby ten teren trafił do polskiego inwestora. 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął ją i przeszedł 

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Dodatkowe materiały z którymi zapoznali się radni stanowią załączniki nr 21, 22 

oraz 23 do protokołu z sesji Rady Miejskiej. 

 

Ad. pkt. 14 

Zapytania i wolne wnioski.  
 

Andrzej Pacan – radny- Czy Pan Naczelnik wezwał do siebie Dyrektorki szkół 

w Bielowicach oraz Wygnanowie i rozmawiał z nimi w sprawie pracowników? 

Czy któryś z nauczycieli straci pracę w związku z reformą oświaty? Apeluję, aby 

zorganizować spotkanie Dyrektorek z Wygnanowa i Bielowic w celu przejrzenia 

arkuszy organizacyjnych tak, aby nie było żadnych wątpliwości i aby nauczyciele 

nie mieli pretensji. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Honorem Burmistrza Kacprzaka, 

który bezpośrednio nadzoruje Wydz. Oświaty było, aby żaden nauczyciel nie 

stracił pracy w związku z reformą oświaty. Wstępna analiza arkuszy 

organizacyjnych wskazuje, że żaden z nauczycieli nie zostanie zwolniony. Kłopot 
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w Bielowicach jest dlatego, że Pani Dyrektor źle zatrudniła jedną z nauczycielek. 

Mogę potwierdzić, iż na dzień dzisiejszy żaden z nauczycieli nie zostanie 

zwolniony. Niejasna jest tylko sytuacja nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni na 

zastępstwo. Nie mają oni gwarancji, że będą zatrudnieni na kolejny rok szkolny. 

Naszym celem było, aby nie zlikwidować żadnej ze szkół i to się udało. Kolejnym 

celem jest, aby nauczyciele nie stracili pracy.  

Jadwiga Figura – radna – Czy znajdą się jakieś środki na podwyżki dla 

pracowników obsługi szkół i przedszkoli? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Decyzja nie należy do mnie.  

 

Ad. pkt. 15 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz 

podziękował obecnym za udział i zamknął XXXI sesję Rady Miejskiej VII 

kadencji wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam trzydziestą pierwszą sesję 

Rady Miejskiej w Opocznie”. 

 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 14.30 

 

 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 22 maja 2017r. 
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