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WSTĘP  
 
Gmina Opoczno jest gminą miejsko – wiejską, położoną we wschodniej części 

województwa łódzkiego, w powiecie opoczyńskim. Zbiegają się tutaj granice trzech 
województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Graniczy ona z gminami:  
Gielniów  i Gowarczów – od wschodu,  Białaczów - od południa,  Sławno - od zachodu,  
Inowłódz, Poświętne i Drzewica - od północy. Jej rozciągłość południkowa wynosi 20,2 km a 
równoleżnikowa 19,0 km. Opoczno jest gminą miejsko – wiejską, którą tworzy miasto 
Opoczno oraz 40 miejscowości, w tym 34 o statusie sołectwa: Adamów, Antoniów, 
Bielowice, Brzustówek, Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Januszewice, Janów Karwicki, Kliny, 
Karwice, Kraśnica, Kraszków, Kruszewiec, Kruszewiec Kolonia, Libiszów, Libiszów Kolonia,  
Międzybórz, Modrzew, Modrzewek, Mroczków Duży, Mroczków Gościnny, Ogonowice, 
Ostrów, Różanna, Sielec, Sitowa, Sobawiny, Sołek, Stużno, Stużno Kolonia, Wola Załężna, 
Wólka Karwicka, Wygnanów, Ziębów.  

 

DEMOGRAFIA 
W gminie Opoczno wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. mieszkało 34 074 

mieszkańców, 20 897 osób zamieszkiwało w mieście Opoczno, a 13 177 osób to mieszkańcy 
zamieszkujący obszar wiejski gminy.  

Liczba ludności w gminie od wielu lat systematycznie spada. Większy spadek liczby 
mieszkańców zaobserwować można na terenie miejskim. Na obszarze wiejskim liczba 
mieszkańców utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie, w miejscowościach 
Brzustówek – Kolonia, Kruszewiec – Kolonia, Libiszów – Kolonia, Sobawiny, Sielec, Wólka 
Karwicka – Kolonia zanotowano wzrost. Największy przyrost liczby mieszkańców odnotowują 
miejscowości w bezpośredniej bliskości miasta: Kliny, Różanna, i Wola Załężna. 
Najprawdopodobniej przyczyną tej tendencji jest bezpośrednie sąsiedztwo miasta.  
Dynamikę zmian gminy Opoczno w ostatnich latach obrazują dane przedstawione w 
poniższych tabelach. 

Przyrost naturalny w gminie w ciągu ostatnich 5 lat utrzymuje się na podobnym 
poziomie. Od 2015 r. liczba urodzeń w gminie jest wyższa niż liczba zgonów, co powoduje, 
że przyrost naturalny jest dodatni. Wskaźniki ruchu naturalnego dla gminy Opoczno są więc 
korzystne. Ogólny obraz statystyki demograficznej całej gminy jest stosunkowo korzystny, 
gdyż mimo występowania charakterystycznych dla całego polskiego społeczeństwa trendów 
spadku przyrostu naturalnego, przyrost naturalny w gminie jest na poziomie dodatnim.  
W perspektywie kilkunastu następnych lat można zatem spodziewać się utrzymania 
struktury wiekowej ludności na podobnym poziomie. Pozwoli to utrzymać podobną liczbę 
dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach.  Niepokojącym prognostykiem dla struktury 
społecznej gminy jest spadek liczby ludności w mieście, przy utrzymującej się na stabilnym 
poziomie liczby mieszkańców terenów wiejskich.  

Podstawową przyczyną zmniejszania się liczby ludności jest utrzymująca się migracja. 
Od kilku lat liczba osób wymeldowujących się poza teren gminy jest wyższa niż liczba nowych 
zameldowań. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że statystyczne dane obejmują tylko 
ludność dokonującą formalnego wymeldowania, co jest stosunkowo rzadkie przy wyjazdach 
zagranicznych, gmina w tym zakresie nie posiada więc dokładnych danych. W tym przypadku 
rzeczywiste saldo migracji zagranicznych może być znacznie wyższe.  
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Migracje, u podłoża których leży zwykle zła sytuacja materialna oraz brak perspektyw, 
to niewątpliwie problem, który powinien być rozważany w kontekście planowanych 
rozwiązań strategicznych.  

Demografia jest jednym z najistotniejszych czynników kształtujących rynek pracy, 
a tym samym poziom rozwoju gospodarczego. Podaż zasobów ludzkich na rynku pracy 
uzależniona jest między innymi od liczby zgonów i urodzeń, czyli salda przyrostu 
naturalnego, natężenia i kierunku migracji oraz, przede wszystkim, struktury wiekowej. 
Struktura wiekowa przekłada się bezpośrednio na współczynnik aktywności zawodowej, czyli 
liczebność ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym oraz, co 
równie istotne, na wzajemne zależności pomiędzy tymi trzema grupami. Udział ludności 
w poszczególnych grupach ekonomicznych jest czynnikiem, który na równi z liczbą 
podmiotów gospodarczych kształtuje poziom rozwoju gospodarczego regionu. Ponadto 
analiza trendów w poszczególnych grupach wiekowych pozwala dodatkowo prognozować 
przyszłe zapotrzebowanie na usługi szkolnictwa, opieki medycznej czy opieki społecznej.  

Spada liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym, czyli w ujęciu GUS liczba osób  
w wieku 18 -59 (kobiety) lub do 64 lat (mężczyźni). Analiza wskaźników liczby ludności 
wskazuje, że w gminie Opoczno liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym jest na 
podobnym poziomie. Spada natomiast liczba ludności w wieku produkcyjnym, a rośnie 
natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Skutkiem tej tendencji będzie 
zmniejszenie zasobów na rynku pracy, a rosnąca grupa ludności w wieku poprodukcyjnym 
już w najbliższych latach będzie generować zapotrzebowanie na usługi medyczne, 
opiekuńczo -pielęgnacyjne oraz sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Taka tendencja 
wymaga również analizy pod kątem zapotrzebowania na zawody w perspektywie 
najbliższych lat. W szkolnictwie, planowaniu działalności gospodarczej, realizacji kursów i 
szkoleń zawodowych, tworzeniu gminnych systemów opieki społecznej, zdrowotnej oraz 
oferty kulturalnej wszystkie te trendy powinny zostać uwzględnione. 
 
Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne dla gminy Opoczno 
 

 Jednostk
a miary 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kobiety na 100 mężczyzn 

Ogółem osoba 105 106 106 108 108 106 

Urodzenia i zgony 

Ruch naturalny wg płci 

Urodzenia 

ogółem osoba 293 331 350 374 364 335 

mężczyźni osoba 145 169 187 194 182 165 

kobiety osoba 148 162 163 180 182 170 

Zgony 

ogółem osoba 295 325 311 323 350 322 

mężczyźni osoba 159 185 177 164 188 158 

kobiety osoba 136 140 134 159 162 164 

Przyrost naturalny 

ogółem osoba -2 6 39 51 14 13 

mężczyźni osoba -14 -16 10 30 -6 7 

kobiety osoba 12 22 29 21 20 20 
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Tabela 2. Podstawowe dane demograficzne dla miasta Opoczno 
 

 Jednostk
a miary 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kobiety na 100 mężczyzn 

ogółem osoba 107 107 108 108 108 108 

Urodzenia i zgony 

Ruch naturalny wg płci 

Urodzenia 

ogółem osoba 158 190 207 195 201 171 

mężczyźni osoba 79 92 113 107 102 85 

kobiety osoba 79 98 94 88 99 86 

Zgony 

ogółem osoba 174 190 196 180 236 202 

mężczyźni osoba 91 112 111 94 122 101 

kobiety osoba 83 78 85 86 114 101 

Przyrost naturalny 

ogółem osoba -16 0 11 15 -35 -31 

mężczyźni osoba -12 -20 2 13 -20 -16 

kobiety osoba -4 20 9 2 -15 -15 
 

Tabela 3. Podstawowe dane demograficzne dla obszaru wiejskiego gminy Opoczno 
 

 Jednostk
a miary 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kobiety na 100 mężczyzn 

ogółem osoba 102 102 102 102 102 102 

Urodzenia i zgony 

Ruch naturalny wg płci 

Urodzenia 

ogółem osoba 135 141 143 179 163 164 

mężczyźni osoba 66 77 74 87 80 80 

kobiety osoba 69 64 69 92 83 84 

Zgony 

ogółem osoba 121 135 115 143 114 120 

mężczyźni osoba 68 73 66 70 66 65 

kobiety osoba 53 62 49 73 48 55 

Przyrost naturalny 

ogółem osoba 14 6 28 36 49 44 

mężczyźni osoba -2 4 8 17 14 15 

kobiety osoba 16 2 20 19 35 29 
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Tabela 4. Migracja dla gminy Opoczno 

 
 

Tabela 5. Migracja dla miasta Opoczno 

 
 
Tabela 6. Migracja dla obszaru wiejskiego gminy Opoczno 

 
 
Tabela 7. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Opoczno w latach 
2014-2019 (stan na 31.XII wg danych Wydziału Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 
Urzędu Miejskiego w Opocznie) 
 

miejscowości/rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Saldo procentowe 
liczby ludności w 

2019 r. w stosunku 
do liczby ludności 

w 2014  

 

liczba ludności 

Opoczno 22 031 21 810 21 597 21 355 21 141 20 897 -5,43 

Adamów 193 188 190 191 192 193 0,00 

Antoniów 159 158 159 160 160 159 0,00 

Bielowice 903 901 911 916 899 897 -0,67 

Migracja dla Gminy Opoczno 

 Jedno
stka 

miary 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

migracja 
wewnętrzna 

osoba 312 324 371 313 370 365 

migracja 
zagraniczna 

osoba 31 1 6 7 7 17 

Migracja dla miasta Opoczno 

 
Jedno
stka 

miary 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

migracja 
wewnętrzna 

osoba 242 - - 266 286 247 

migracja 
zagraniczna 

osoba 26 - - 7 7 17 

Migracja dla obszaru wiejskiego gminy Opoczno 

 
Jedno
stka 

miary 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

migracja 
wewnętrzna 

osoba 70 - - 47 84 118 

migracja 
zagraniczna 

osoba 5 - - 0 0 0 
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Brzustówek 143 143 147 141 144 139 -2,88 

Brzustówek-Kolonia 261 268 272 273 273 268 2,61 

Brzuśnia 8 6 6 6 6 6 -33,33 

Bukowiec 
Opoczyński 

706 703 708 705 701 709 0,42 

Dzielna 618 613 604 597 596 609 -1,48 

Janów Karwicki 296 295 295 296 302 312 5,13 

Januszewice 422 425 420 422 422 430 1,86 

Karwice 222 223 223 218 222 216 -2,78 

Kliny 356 359 363 373 378 381 6,56 

Kraszków 361 362 354 350 348 339 -6,49 

Kraśnica 670 656 656 648 638 648 -3,39 

Kruszewiec 278 275 277 274 271 270 -2,96 

Kruszewiec-Kolonia 314 330 329 331 335 336 6,55 

Libiszów 497 495 493 488 484 479 -3,76 

Libiszów-Kolonia 312 312 319 322 317 320 2,50 

Międzybórz 240 240 241 240 246 241 0,41 

Modrzew 213 208 205 200 192 197 -8,12 

Modrzewek 91 88 88 89 88 85 -7,06 

Mroczków Duży 441 430 432 425 421 418 -5,50 

Mroczków Gościnny 498 498 495 491 483 481 -3,53 

Ogonowice 869 868 861 862 848 832 -4,45 

Ostrów 674 664 653 651 651 647 -4,17 

Różanna 414 418 424 440 442 458 9,61 

Sielec 109 110 112 111 110 113 3,54 

Sitowa 470 468 467 460 459 453 -3,75 

Sobawiny 455 455 460 475 478 478 4,81 

Sołek 76 77 73 73 70 71 -7,04 

Stużno 203 199 195 195 198 199 -2,01 

Stużno-Kolonia 145 148 147 147 152 153 5,23 

Wola Załężna 815 819 837 855 871 870 6,32 

Wólka Karwicka 152 153 152 156 152 148 -2,70 

Wólka Karwicka-
Kolonia 

64 64 65 68 71 71 9,86 

Wygnanów 376 364 360 362 361 352 -6,82 

Zameczek 75 75 74 71 70 69 -8,69 

Ziębów 135 133 132 134 135 130 -3,85 

Razem 35 265 35 001 34 796 34 571 34 327 34 074 -3,49 
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Tabela 8. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy – gmina Opoczno 

 
Tabela 9. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy – miasto Opoczno 

 

 Jednostka 
miary 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

stan ludności 

ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg 
płci 

w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem osoba 3 945 3 828 3 750 3 691 3 653 3 584 

mężczyźni osoba 2 013 1 953 1 917 1 885 1 865 1 836 

kobiety osoba 1 932 1 875 1 833 1 806 1 788 1 748 

w wieku produkcyjnym 

ogółem osoba 14 681 14 409 14 165 13 813 13 459 13 115 

mężczyźni osoba 7 634 7 519  7 407 7 251 7 099 6 933 

kobiety osoba 7 047 6 890 6 758 6 562 6 360 6 182 

w wieku poprodukcyjnym  

ogółem osoba 3 404 3 573 3 682 3 851 4 029 4 182 

mężczyźni osoba 1 000 1 035 1 059 1 123 1 193 1 270 

kobiety osoba 2 404 2 538 2 623 2 728 2 836 2 912 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Jednostka 
miary 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

stan ludności 

ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg 
płci 

w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem osoba 6 890 6 724 6 622 6 570 6 511 6 463 

mężczyźni osoba 3 468 3 382  3 352 3 316 3 284 3 261 

kobiety osoba 3 422 3 342 3 270 3 254 3 227 3 202 

w wieku produkcyjnym 

ogółem osoba 22 911 22 663 22 421 22 055 21 634 21 198 

mężczyźni osoba 12 086 11 980 11 869 11 701 11 516 11 307 

kobiety osoba 10 825 10 683 10 552 10 354 10 118 9 981 

w wieku poprodukcyjnym  

ogółem osoba 5 464 5 614  5 753 5 946 6 182 6 413 

mężczyźni osoba 1 639 1 662 1 686 1 788 1 885 2 009 

kobiety osoba 3 825 3 952 4 067 4 158 4 297 4 404 
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Tabela 10. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy – obszar wiejski gminy Opoczno 
 

 Jednostka 
miary 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

stan ludności 

ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg 
płci 

w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem osoba 2 948 2 898 2 872 2 879 2 858 2 879 

mężczyźni osoba 1 456 1 429 1 435 1 431 1 419 1 426 

kobiety osoba 1 492 1 467 1 437 1 448 1 439 1 453 

w wieku produkcyjnym 

ogółem osoba 8 230 8 254 8 256 8 242 8 175 8 083 

mężczyźni osoba 4 452 4 461 4 462 4 450 4 417 4 374 

kobiety osoba 3 778 3 793 3 794 3 792 3 758 3 709 

w wieku poprodukcyjnym  

ogółem osoba 2 056 2 041 2 071 2 095 2 153 2 231 

mężczyźni osoba 639 627 627 665 692 739 

kobiety osoba 1 417 1 414 1 444 1 430 1 431 1 492 

 
Tabela 11. Czynności zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Opocznie  
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

Lp. Czynności zrealizowane przez 
 Urząd Stanu Cywilnego w Opocznie  

( od 01.01.2019- 31.12.2019 r.) 

Ilość 
spraw 

1 2 3 

Rejestracja Stanu Cywilnego  

1. 
 

Sporządzanie aktów stanu cywilnego 
 - urodzenia ,                                                    
 - wpis aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego dziecka urodzonego za 
granicą, 
  - małżeństwa, 
  - wpis aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego zawartego za granicą,   
   - zgony  
   - wpis aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego osoby zmarłej za granicą, 
Ogółem:  

 
416 
 
44 
179 
 
10 
433 
 
2 
1.084 

2 Usuwanie niezgodności w PESEL 2.036 

3 Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie 
skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego 

179 

4 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na 
drukach  wielojęzycznych) 

5.093 

5 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń  226 

6 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 555 
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7 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 2.521 

8 Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 5.600 

9 Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 18 

 Inne zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego  

1 Jubileusze małżeńskie ( 50 lat zawarcia małżeństwa) 22 pary  

2  100 – urodziny osoby  2 osoby 

 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej realizowana  w ramach 
wydziału spraw społecznych. 
 
W okresie od 01-01-2019 do 31-12- 2019 dokonano 1480 czynności dotyczących CEIDG tj.: 
254 – założenie działalności 
817 – zmiany we wpisie 
186 – zmiany z zawieszeniem 
97 – zmiany ze wznowieniem 
14  - zmiany z zakończeniem działalności 
112 – zakończenie działalności. 
Według stanu na dzień 31-12-2019 roku ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej na terenie gminy Opoczno wyniosła: 
1350 - Wpisy aktywne 
205 - Wpisy zawieszone 
 
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 
W 2019 roku wydano 120 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w tym do spożycia 

a) poza miejscem sprzedaży - 105 
b) w miejscu sprzedaży – 15. 

Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stan na dzień 31.12.2019 roku 
a) poza miejscem sprzedaży - 204 
b) w miejscu sprzedaży – 69. 

Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż jednorazową. Przeprowadzono 2 postępowania 
administracyjne w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim 
(postępowanie umorzono). 
Ponadto w ubiegłym roku wydano 13 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych z czego 11 dotyczyło likwidacji punktu sprzedaży a 2 niedokonania opłaty 
jednej raty za zezwolenie. 
 
 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO   
 

Nieruchomości gminne 
 
Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) – dalej zwanej uogn  - do gminnego zasobu 
nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią  przedmiot własności Gminy i nie 
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zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem 
użytkowania wieczystego gminy. Stosownie do art.25 uogn zasobem nieruchomości Gminy 
Opoczno gospodaruje Burmistrz Opoczna.  

        Gospodarowanie zasobem polega między innymi na ewidencjonowaniu nieruchomości 
zgodnie z katastrem nieruchomości, wycenie tych nieruchomości, zabezpieczeniu 
nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonywaniu czynności związanych z 
naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, współpracy z innymi 
organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu 
Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, zbywaniu oraz 
nabywaniu nieruchomości do zasobu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu oraz ich obciążaniu ograniczonymi prawami 
rzeczowymi (użytkowanie, służebność gruntowa, przesyłu), podejmowaniu czynności w 
postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych 
praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o 
roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności 
nieruchomości przez zasiedzenie, składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych na 
nieruchomości Gminy Opoczno oraz o wpis w księdze wieczystej oraz sporządzaniu planów 
wykorzystania zasobu. 

       Obowiązek ewidencjonowania nieruchomości dotyczy, oprócz nieruchomości 
pozostających w zasobie Gminy Opoczno, również nieruchomości Gminy Opoczno oddanych 
w użytkowanie wieczyste.  

       Ewidencjonowanie stosownie do art. 23 ust.1c uogn obejmuje w szczególności 
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, 
powierzchnie nieruchomości, wskazanie dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  przez   
Gminę Opoczno  praw  do  nieruchomości,  w przypadku braku księgi wieczystej, 
przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 
braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości Gminy Opoczno oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej 
aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, informacje o zgłoszonych roszczeniach 
do nieruchomości, informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i 
sądowych.  

           Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Opoczno odbywa się oprócz w/w 
przepisów prawa także na podstawie aktów prawa miejscowego, a w szczególności : 

- Uchwały Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad 
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż trzy lata, 

- Uchwały Nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości, 
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- Uchw333ały Nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości i bonifikaty od 
pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy 
Opoczno niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną 
własność co najmniej jednego lokalu, 

- Uchwały Nr XXII/216/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemców, 

- Uchwały Nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30  listopada 2018 r. w sprawie 
określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Opoczno w prawo 
własności i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, 

- Uchwała Nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia , zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, 

- Zarządzenia Nr 20/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie stawek 
czynszów dzierżawnych za użytkowanie nieruchomości komunalnych położonych na terenie 
miasta i gminy Opoczno oraz ustalenia wysokości opłat za umieszczanie reklam na 
budynkach i terenach komunalnych nie będących pasami drogowymi. 

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Opoczno następuje głównie poprzez:  

1) zakup, zamianę, darowiznę;  

2) komunalizację – nabycie własności nieruchomości z mocy prawa lub na wniosek na 
podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 653);  

3) nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych – wydanych w sprawie nabywania 
gruntów m.in: pod drogi zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 z 
późn. zm.), na podst. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), na podst. art. 12 ust. 4 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474 z późn.zm.);  

4) inne czynności prawne jak np. pierwokup, zasiedzenie. Do gminnego zasobu nabywane są 
nieruchomości służące realizacji zadań własnych oraz nieruchomości, które podlegają 
przejęciu na rzecz Gminy Opoczno z mocy prawa.  

Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również planowane do realizacji 
inwestycje. Zbyciu podlegają nieruchomości, które nie są niezbędne do realizacji celów 
publicznych, w szczególności poprzez sprzedaż, zamianę, darowiznę. 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Opoczno odbywa się zgodnie z 
zasadami prawidłowej gospodarki, o której mowa w art.12 uogn. Jest on wykorzystywany na 
cele rozwojowe gminy i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w 
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szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym 
budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów 
publicznych. 

        W roku 2019 w ramach gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Opoczno 
podjęte zostały następujące czynności: 

- określono wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub zagospodarowania, 
- naliczono opłaty za udostępnianie nieruchomości gminnych oraz prowadzono windykacje 
należności, 
- kontynuowano trwające i podjęto nowe czynności w postępowaniach administracyjnych i 
sądowych w sprawach dotyczących własności i innych praw rzeczowych na 
nieruchomościach, o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie, nabycie prawa 
własności nieruchomości w drodze komunalizacji  oraz składanie wniosków o założenie ksiąg 
wieczystych. 
Podejmowane były działania zmierzające do pozyskania terenów do realizacji zadań gminy.
 Dodatkowo należy wskazać, iż od 01.01.2019 r. weszła w życie ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.139). Zgodnie z tą 
ustawą Burmistrz w terminie do 31.12.2019 r. powinien wydać stosowne zaświadczenia. 
Burmistrz Opoczna zakończył przed wymaganym terminem tj. 31. 12 2019 r. proces związany 
z w/w ustawą. Wydane zostały wszystkie zaświadczenia dot. gruntów spełniających 
przesłanki do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów. 
 

 Na dzień 31.12.2019 r. w skład zasobu nieruchomości Gminy Opoczno weszły grunty 
o łącznej powierzchni 637,2490 ha, w tym 3.632 działek. Program i sposób ich 
zagospodarowania wynika  z obowiązujących przepisów prawa oraz ustaleń zawartych w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

       Na dzień 31.12.2019 r. w  użytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Opoczno pozostają grunty o łącznej powierzchni 9,3851 ha, w tym 181 
działek. Sposób ich zagospodarowania przez użytkowników wieczystych wynika z 
obowiązujących przepisów prawa oraz ustaleń zawartych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego i decyzjach ustalających warunki zabudowy.  

      Poniższa  tabela przedstawia łączną powierzchnię nieruchomości zasobu Gminy 
Opoczno oraz nieruchomości Gminy Opoczno oddanych w użytkowanie wieczyste wg 
klasyfikacji środków trwałych. 

Tabela 12. Zestawienie rodzaju gruntów i ich ilość wg klasyfikacji środków trwałych 

L.p.  Rodzaj gruntów  Ilość (ha) 

1. Grunty orne 54,2255 

2. Łąki trwałe 17,8128 

3. Pastwiska trwałe 5,3913 

4. Grunty zadrzewione i zakrzewione 0,0970 

5. Tereny mieszkaniowe  55,9238 
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6. Tereny przemysłowe 34,7372 

7. Inne tereny zabudowane 48,6386 

8. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy 

61,8450 

9. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 20,1552 

10. Drogi 332,3805 

11. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych 8,2461 

12 Inne tereny komunikacyjne 0,8498 

13 Grunty pod wodami powierzchniowymi 6,3313 

Łącznie 646,6341     

       

 Zgodnie ze stanem na 31.12.2019 r. powierzchnia gruntów pozostających w trwałym 
zarządzie samorządowych jednostek organizacyjnych wynosi 15,7268 ha w tym 39 działek: 
szkoły i przedszkola 15,1539 ha oraz Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 0,5729 ha.   
Poniższa Tabela przedstawia łączną powierzchnię gruntów pozostających w trwałym 
zarządzie wg klasyfikacji środków trwałych. 
 
Tabela 13.  Zestawienie rodzaju gruntów i ich ilość wg klasyfikacji środków trwałych 

L.p.  Rodzaj gruntów  Ilość (ha) 

1. Tereny mieszkaniowe 0,8300 

2. Inne tereny zabudowane 14,457 

3. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy 

0,4398 

Razem 15,7268 

 

W 2019 r. zbyto grunty o łącznej powierzchni 1,0643 ha w tym: 
- sprzedaż w trybie przetargowym 25 nieruchomości położonych w m. Opocznie: obr.10 przy 
ulicy Prymasa Wyszyńskiego (przeznaczone pod budowę garaży), obr.20 przy ul. Błonie 
(działka niezabudowana), obr. 13 przy ul. Skłodowskiej (działka zabudowana stara 
kotłownia), obr. 7 przy ul. Plonowej –Żytniej (niezabudowana), obr. 7  przy ul. św. Marka 
(niezabudowana), obr. 11, przy ul. Zakątnej (niezabudowana), obr. 13 przy ul. C. K. Norwida 
(niezabudowana), 
- sprzedaż 2 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych 
położone w m. Opocznie przy ul. Janasa , we wsi Bukowiec Opoczyński, 
- sprzedaż 1 nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości  
położonej w m. Opocznie obr.13 przy ul. Piotrkowskiej (garaż) , 
 - 1 nieruchomość przekazano w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego położna w m. Opocznie obr. 7 przy ul. Kwiatowej.  
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Tabela 14. Szczegółowe zestawienie sprzedanych nieruchomości     

Lp.   Nr 
działki 

Położenie Powierz- 
chnia  
działki  

Przeznaczenie 
nieruchomości 

Tryb sprzedaży 
 
 
 
   

1. 794/132 
 

obr. 10 m. 
Opoczno 
przy ul. 
Wyszyńskiego 

0,0028 ha P- teren parkingów                    
i garaży 

Sprzedaż w trybie 
przetargu publicznego 

2 794/134 
 

obr. 10 m. 
Opoczno 
przy ul. 
Wyszyńskiego 

0,0028 ha P- teren parkingów                        
i garaży 

Sprzedaż w trybie 
przetargu publicznego 

3. 794/136 
 

obr. 10 
m.Opoczno 
przy ul. 
Wyszyńskiego 

0,0028 ha P- teren parkingów                 
i garaży 

Sprzedaż w trybie 
przetargu publicznego 

4. 794/140 
 

obr. 10 m. 
Opoczno 
przy ul. 
Wyszyńskiego 

0,0028 ha P- teren parkingów                               
i garaży 

Sprzedaż w trybie 
przetargu publicznego 

5. 346/1 
 

obr. 20 m. 
Opoczno 
przy ul. Błonie 

0,0993 ha S- teren zabudowy 
mieszkaniowej 

Sprzedaż w trybie 
przetargu publicznego 

6. 83/18 
 

obr. 13 m. 
Opoczno 
przy ul. 
Piotrkowskiej 

0,0027 ha S- teren zabudowy 
mieszkaniowej 

Sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym 

7. 794/124 obr. 10 m. 
Opoczno 
przy ul. 
Wyszyńskiego 

0,0028 ha P- teren parkingów i 
garaży 

Sprzedaż w trybie 
przetargu publicznego 

8.  794/136 
 

obr. 10 m. 
Opoczno 
przy ul. 
Wyszyńskiego 

0,0028 ha P- teren parkingów i 
garaży 

Sprzedaż w trybie 
przetargu publicznego 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

794/129,  
794/121,  
794/122, 
794/123, 
794/125, 
794/127, 
794/129, 
794/131, 
794/133, 
794/137, 
794/139, 
794/144, 
794/145 

obr. 10 m. 
Opoczno  
przy ul. 
Wyszyńskiego 

0,0028 ha 
0,0028 ha 
0,0028 ha 
0,0028 ha 
0,0028 ha 
0,0028 ha 
0,0028 ha 
0,0028 ha 
0,0028 ha 
0,0028 ha 
0,0028 ha 
0,0028 ha 
0,0028 ha 

P- teren parkingów i 
garaży 

Sprzedaż w trybie 
przetargu publicznego 
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22. 53/294 
 

obr. 13 m. 
Opoczno 
przy ul. 
Skłodowskiej 

0,0965 ha S-tereny przeznaczone 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
wielorodzinną 

Sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego 
gruntu i własności 
budynku w trybie 
przetargu publicznego 

23. 90/2, 
95/6 
97/9, 
92/3, 
88/7  

obr.  7 m. 
Opoczno 
przy ul. 
Inowłodzkiej 

o łącznej 
pow. 

0,4273 ha 

P- Teren związany z 
zabudową związaną z 
nieuciążliwą 
aktywnością 
gospodarczą i usługami 
mieszkaniowej 

Sprzedaż w trybie 
przetargu publicznego 

24. 887 obr. 7 m. 
Opoczna 
przy ul Św. 
Marka 

 0,1120 ha P – tereny zabudowy 
usługowej 

Sprzedaż w trybie 
przetargu publicznego 

25. 22/2 
 

obr.11 m. 
Opoczna 
przy ul. 
Zakątnej 

0,0237 ha S- teren zabudowy 
jednorodzinnej 

Sprzedaż w trybie 
przetargu ograniczonego 

26. 882 i 887  obr. 13 m. 
Opoczna  
przy ul. 
Norwida 

0,0097 ha  S- teren zabudowy 
wielorodzinnej 

Sprzedaż w trybie 
przetargu publicznego 

27.. 609/2 
 

obr. 13 m. 
Opoczno  
przy ul.Janasa 

0,0133 ha S- tereny zabudowy 
jednorodzinnej 

Sprzedaż bezprzetargowa 
na powiększenie 
nieruchomości sąsiedniej 

28. 548  obr. Bukowiec 
Opoczyński 

0,03 ha S- teren zabudowy 
zagrodowej i 
mieszkaniowej 

Sprzedaż bezprzetargowa 
na powiększenie 
nieruchomości sąsiedniej 

29. 189/34 
190/16 

obr. 7 m 
Opoczna 
przy ul. 
Kwiatowej 

o łącznej 
pow. 

0,1966 ha 

Decyzja o lokalizacji 
celu publicznego-
budowa siedziby KRUS 

Zbycie w formie 
darowizny na rzecz KRUS 

Razem 1,0643 ha 

 
gdzie:  P - plan zagospodarowania przestrzennego 
            S – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 
     Aktami notarialnymi sprzedano 15 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 675,98 m² w 
budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności 
gruntu. 
    W 2019 r. Gmina Opoczno do zasobu mienia komunalnego nabyła w formie kupna 7 
nieruchomość o łącznej powierzchni 2,3189 ha.  
Nabyto następujące nieruchomości do zasobu mienia komunalnego: 
- 4 nieruchomości w formie kupna – sprzedaży: Kruszewiec, m. Opoczno obr.6 przy                             
ul. Granicznej, m. Opoczno obr.6 przy ul. Brzozowej, Różanna, 
- 1 nieruchomość w formie darowizny Bielowice, Bielowicach, 
- 1 nieruchomość w trybie ordynacji podatkowej m. Opoczno przyl. Ul Piotrkowskiej, 
- 1 nieruchomość w formie nieodpłatnego przejęcia Kliny. 
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Tabela 15. Szczegółowe zestawienie nabytych nieruchomości w formie aktu notarialnego 
 

 
W 2019 r. do zasobu komunalnego nabyto także 3 lokale: 
- 2 lokale mieszkalne o pow. odpowiednio  26,60 m²  i 27,44 m² w formie darowizny -                                   
m. Opoczno przy ul. Kopernika i ul. Staromiejskiej, 
- 1 lokal w formie kupna - sprzedaży położony przy ul. Sobieskiego w Opocznie. 
 
Ponadto na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego tzw. decyzji komunalizacyjnych Gmina 
Opoczno nabyła własność nieruchomości o łącznej powierzchni 3,6133 ha. Były to 
nieruchomości: 
-  drogowe położone w m. Opocznie obr.23– część drogi dojazdowej do przystanku Opoczno 
Południe, Kraśnicy, Libiszowie m. Opocznie obr.13 część ulicy Skłodowskiej, m. Opocznie 
obr.19 część ul. Wałowej, 
- inne nieruchomości lub ich części położone w m. Opocznie obr.13 przy ul. Szpitalnej,                             
m. Opocznie obr.13 przy ul. Limanowskiego, m. Opoczno orb.5 przy ul. Przemysłowej,                            
m. Opoczno obr.13 przy ul. Spokojnej. 
Natomiast na mocy decyzji Starosty Opoczyńskiego w trybie tzw. specustawy drogowej 
Gmina Opoczno nabyła do zasobu mienia komunalnego łącznie powierzchnię 2,7634 ha 
gruntów położonych we wsiach Brzustówek (droga Sikorniki). 
     

 
Lp. 

Nr działki Powierzchnia Położenie  Cel nabycia 
 

 

1. 343/5 0,0147 ha obr. Kruszewiec nabycie resztówki ze specustawy 
drogowej 

2. 678/5 
 

0,0007 ha obr. 6  m. 
Opoczno 
przy ul. 
Granicznej 

pod chodnik przy cmentarzu ul. 
Graniczna 

3. 6/11, 6/13, 
6/14 
6/15  (droga z 
nawierzchnią 
asfaltową) 

o łącznej pow.  
0,2664 ha 

obr. 11 
m. Opoczno 
przy ul. Staszica 

nabycie  w trybie ordynacji 
podatkowej łącznik ul. Staszica z ul. 
Piotrkowska 

4. 115 
 

0,2092 ha obr. 6 m. 
Opoczno  
przy ul. 
Brzozowej 

nabycie pod zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb mieszkańców 

5. 830/1, 830/2, 
830/3, 831  

o łącznej pow.  
0,6464 ha 

obr. Różanna nabycie  na powiększenie 
składowiska odpadów komunalnych 

6. 816 
 

0,17 ha  obr. Bielowice nabycie w formie darowizny pod 
rów odwadniający drogę. 

7. 1210/4 
(droga wraz z 
nawierzchnia 
asfaltową) 

1,0115 ha obr. Kliny nieodpłatne nabycie działek od PKP 
– droga dojazdowa do przystanku 
Opoczno Południe 

Razem  2,3189 ha 
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    Poniższa tabela  zawiera dane dot. wydanych zaświadczeń potwierdzających 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na 

cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 

Tabela 16.  Zestawienie wydanych Zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 

Grunty Ilość  
wszy 
stkich 
działe
k 

Powie 
rzchnia  

Liczba 
wyda 
nych 
zaświa
dczeń 

Liczba 
użytkownikó
w wieczystych 
do których  
wysłano 
zaświadczenia 

pod 
budynkami 
wielorodzinny
mi 
bloki 
spółdzielni 

pod budynkami 
wielorodzinnym
i 
bloki gminne 

pod budynki 
jednorodzinny
mi 

Ilość 
nieru
cho   
Mośc
i 

Powier
z chnia 
 

Ilość 
nieruch
o   
mości 

Powier
z chnia 
 

Ilość 
nieru
cho 
Mośc
i 

Powierz 
chnia 

41 7,1400 
ha 

29 2,1790 
ha 

123 5,1819 
ha 

279 16,8412 
ha 

1897 3172 

 

Mieszkaniowy zasób komunalny 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. administruje gminnym zasobem 
mieszkaniowym w budynkach komunalnych i zasobem mieszkaniowym w budynkach 
Wspólnot Mieszkaniowych oraz  lokalami użytkowymi na podstawie umowy dzierżawy od 
02.01.2006 r. Cały komunalny zasób mieszkaniowy na dzień 31.12.2019r. obejmuje 553 
lokale o łącznej powierzchni 22177,81 m2, z którego Gmina obowiązana jest wydzielić część 
lokali, jako lokale socjalne i na dzień 31.12.2019r. to 89 lokale o łącznej pow. 2733,90 m². 
W zasobie mieszkaniowym Gminy Opoczno znajduje się również 13 lokali użytkowych o 
łącznej powierzchni użytkowej 936,51 m². 
W skład zasobów mieszkaniowych komunalnych na terenie Miasta i Gminy Opoczno 
wchodzą:  
Budynki komunalne – 33 szt. z 284 lokalami  mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 
10913,17 m2 z wydzielonymi 76 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 2335,35 
m². 
W budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych znajduje się 229 mieszkań 
komunalnych o łącznej powierzchni użytkowej 9142,16 m2 z wydzielonymi 13 lokalami 
socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 398,55 m². Lokale komunalne znajdujące się 
również we Wspólnotach nieadministrowanych przez Z G M, których jest 40 o powierzchni 
użytkowej 2122,48 m², na dzień 31.12.2019 r.  
 Wyposażenie techniczne budynków komunalnych oraz wykaz robót remontowych 
wykonanych w 2019 roku: 

 Budynki z instalacją wodną i częściowo z kanalizacją - 3 szt.(Parkowa 1,5,34) 
/Wykonany jest projekt techniczny na instalację kanalizacyjną w budynkach i 
wydzielenie pomieszczeń łazienkowych. W 2018r wykonane zostały przyłącza 
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kanalizacyjne do poszczególnych budynków Parkowa 1, Parkowa 5, Parkowa 34. W 
2019 roku wykonane zostały częściowo roboty związane z podłączeniem do 
kanalizacji i wydzieleniem łazienek w poszczególnych mieszkaniach ,  

 Parkowa 1 podłączono do kanalizacji i wydzielono łazienki w 4 lokalach, wykonano w 
tych lokalach także instalacje centralnego ogrzewania z piecokuchni,  

 Parkowa 5 podłączono do kanalizacji i wydzielono łazienki w 3 lokalach, wykonano w 
tych lokalach także instalacje centralnego ogrzewania z piecokuchni.  

Istnieje w długiej perspektywie możliwość podłączenia budynków Parkowa 1, Parkowa 5, 
Parkowa 34 do sieci gazowej.  

 Budynki z instalacją wodną , kanalizacyjną / z w-c lub łazienką / i ogrzewaniem 
piecowym – 23 szt.  

 1-go Maja 11 w 2018r wykonana została dokumentacja techniczna na przebudowę i 
remont oraz instalację wod - kan. w lokalach mieszkalnych. istnieje możliwość 
podłączenia budynku do sieci co w długiej perspektywie.  

 Dworcowa 2  Decyzja nr 44/2019 z 14 maja 2019r nakazująca usunięcie zagrożenia 
bezpieczeństwa  użytkowników budynku, termin wykonania decyzji do 30 kwietnia 
2020 roku,  wykonana jest ekspertyza techniczna budynku, oraz projekt techniczny na 
wykonanie robót budowlanych, przewidywany koszt wykonania prac to kwota 350 
000 zł, istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci co.  

 Janasa 2 dokonano wymiany 2 szt. pieców grzewczych, istnieje możliwość 
podłączenia budynku do sieci  co  budynek w złym stanie technicznym, została 
wykonana ekspertyza techniczna budynku szacunkowy koszt wykonania robót 
remontowych wynosi 530 000 zł.  

 Janasa 15 dokonano wymiany 2 szt. pieców grzewczych w mieszkaniach, istnieje 
możliwość podłączenia budynku do sieci co w długiej perspektywie.  

 Janasa 17 wykonano modernizację instalacji wentylacyjnej w budynku, dokonano 
wymiany pieca grzewczego,  istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci co w 
długiej perspektywie.  

 Janasa 19 dokonano wymiany kuchni przenośnej, wykonano modernizację instalacji 
wentylacyjnej w budynku, istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci co.  

 Janasa 21 istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci co.  

 Plac Kilińskiego 16 w budynku wykonano termomodernizację w 2018 roku, istnieje 
możliwość podłączenia budynku do sieci co.  

 Plac Kościuszki 6 wykonano remont lokali nr 3, i nr 7, wykonano instalację 
centralnego ogrzewania w budynku i podłączono budynek do sieci ciepłowniczej.  

 Pl. Kościuszki 7 wykonano remont lokalu nr 2, wykonano instalację centralnego 
ogrzewania w budynku i podłączono budynek do sieci ciepłowniczej. 

  Limanowskiego 33 istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci co lub gazowej.  

 Sobieskiego 1 wykonano remont lokalu nr 1, budynek w złym stanie technicznym, 
została wykonana ekspertyza techniczna budynku, szacunkowy koszt wykonania 
robót remontowych to kwota 625 000 zł , istnieje możliwość podłączenia budynku do 
sieci co. 

 Sobieskiego 3 wykonano remont łazienki w lokalu nr 2, wykonano projekt techniczny 
termomodernizacji budynku, istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci 
ciepłowniczej. 

 Sobieskiego 4 budynek przewidziany do termomodernizacji /dofinansowanie/, 
podpisano umowę z ZEC o podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.  
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 Staromiejska 39 budynek wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania z 
piecokuchni, istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.  

 Szewska 1 wykonano remont kominów, istnieje możliwość podłączenia budynku do 
sieci co. 

 Szpitalna 3 wykonana została dokumentacja techniczna na przebudowę i remont oraz 
instalację wod - kan. w lokalach mieszkalnych, istnieje możliwość podłączenia 
budynku do sieci co.  

 Szpitalna 4 wykonano remont budynku gospodarczego na terenie posesji, istnieje 
możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.  

 Szpitalna 6 dokonano wymiany drzwi wejściowych na klatce schodowej, istnieje 
możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.  

Plac Zamkowy 2 wykonano ekspertyzę techniczną budynku, wykonano projekt techniczny 
termomodernizacji budynku, podpisano umowę z ZEC o podłączenie budynku do sieci 
ciepłowniczej. 
Zjazdowa 15) istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci cieplowniczej lub gazowej 
 Kraszków 39A nie ma możliwości podłączenia budynku do sieci co, można wykonać 
instalacje centralnego ogrzewania z piecokuchni. 
Kościuszki 20 budynek wyłączony z użytkowania, do rewitalizacji. 

 Budynki z instalacja wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania – szt. 4, 
(Staromiejska 137) budynek wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania z 
piecokuchni,   (Mroczków 20a), centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej na 
ekogroszek, (Limanowskiego 3), wykonano ogrodzenie panelowe na terenie posesji i 
częściowo odwodniono teren, centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej na 
ekogroszek. Istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub 
gazowej. 

 Budynki z instalacją wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 
szt. 2 (Rolna 14, dokonano wymiany ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych, w 
budynku znajduje się lokalna kotłownia olejowa  (Zjazdowa 13) wykonano projekt 
techniczny przebudowy i remontu budynku gospodarczego,  w budynku znajduje się 
lokalna kotłownia na ekogroszek, istnieje możliwość podłączenie budynku do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej. 

 Budynki w których urządzenia sanitarne / łazienki/ są poza mieszkaniami na 
korytarzach – szt. 1 /Przemysłowa 3 , wykonano remont lokalu nr 33, budynek 
podłączony do sieci ciepłowniczej. 

Kwestie dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określa ustawa z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).  Zgodnie z art. 4 tego aktu 
prawnego tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej należy do zadań własnych gminy, która na zasadach i w wypadkach 
przewidzianych w ustawie zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych 
o niskich dochodach, a także zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne. Zasady 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opoczno określa 
uchwała nr XII/110/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 11 października 2007 ze zmianami 
(uchwała Nr XLVI/505/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 29.06.2018 r.) zaś zasady 
zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno w trybie 
bezprzetargowym  uchwała nr XXII/216/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca  
2016 roku. 
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Budynki komunalne stanowią najstarszą część zasobów mieszkaniowych na terenie miasta, 
na ogół o znacznym stopniu zużycia technicznego, wyeksploatowane, wymagające 
gruntownych remontów i równocześnie dużych nakładów finansowych na ich 
przeprowadzenie. Większość z nich wybudowana została w latach 1900 - 1930. Budynki te 
posiadają niewielkie wyposażenie techniczne, najczęściej są to woda, kanalizacja 
i ogrzewanie piecowe.  
Podkreślenia wymaga fakt, iż stale ubywa mieszkań komunalnych. Od 2005 roku w stosunku 
do stanu na dzień 31.12.2019 odnotowaliśmy ubytek 238 lokali mieszkalnych (2005 r. - 791 
lokali). Jednym  z powodów jest zły stan techniczny budynków i lokali ale przede wszystkim 
ubytek spowodowany jest zbywaniem lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.  
Przepisy Prawa budowlanego zobowiązują właścicieli i zarządców do utrzymania budynków 
w należytym stanie technicznym (Art. 5 ust. 2.Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414), jednak środki finansowe jakie otrzymujemy z Gminy 
Opoczno na realizację planu remontów i napraw bieżących zasobu nie pozwalają na 
dopełnienie w/w obowiązku. Roczne przeglądy budynków wykazują znaczne zużycie 
wszystkich elementów konstrukcyjnych. Większość tych budynków kwalifikuje się do 
remontów kapitalnych, na wykonanie których potrzebne są znaczne środki finansowe. 
W wielu przypadkach, po analizie kosztów przeprowadzenia remontów kapitalnych, należy 
rozważyć dokonanie rozbiórki budynków a następnie wykonanie nowych obiektów z 
lokalami komunalnymi i socjalnymi. Ważnym problem jaki istnieje w zasobie komunalnym 
jest zły stan przewodów dymowych wynikający z naturalnego zużycia oraz brak kanałów 
dymowych w takiej ilości by móc oddzielnie podłączyć źródło grzejne. W tym celu zlecono i 
wykonano w 2016 r. w komunalnym zasobie mieszkaniowym szczegółową inwentaryzację 
przewodów kominowych wraz z ekspertyzą techniczną w zakresie oceny stanu technicznego 
przewodów kominowych. Zakres prac zawarty w ekspertyzach jest systematycznie 
realizowany w miarę otrzymywanych środków finansowych na ten cel z Gminy Opoczno.    
Proponowanym rozwiązaniem problemów  przewidzianym w projektach technicznych 
wykonanych instalacji wentylacji jest ograniczenie ilości źródeł ciepła poprzez likwidację 
pieców kaflowych, przenośnych i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, zaś 
najlepszym rozwiązaniem w zakresie ogrzewania mieszkań komunalnych byłoby podłączenie 
budynków do ciepła systemowego z sieci miejskiej bądź zastosowanie ogrzewania gazowego 
przynajmniej w części z nich.  W planie inwestycyjnym na rok 2020 znalazły się dwie 
inwestycje polegające na przyłączeniu budynków do ciepła systemowego. 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oprócz szeregu prac remontowych mających na 
celu utrzymanie zasobu komunalnego podjął się w 2017 r. wykonania remontu budynku 
Zjazdowa 13, co pozwoliło zwiększyć zasób komunalny o 5 lokali. Remont był 
przeprowadzany przy wsparciu finansowym z BGK.  Planowana na rok 2020 inwestycja 
Gminy Opoczno przy realizacji której chciałby brać udział Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
polegająca na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej również przy wsparciu 
finansowym z BGK znacząco wpłynie na sytuację deficytu lokali komunalnych.  
Wiele lat finansowania potrzeb remontowych zasobu komunalnego na niewystarczającym 
poziomie, oraz wiek budynków wchodzących w skład komunalnego zasobu Gminy i ich 
poziom naturalnego wyeksploatowania znacznie zubożyły zasób mieszkaniowy. Biorąc pod 
uwagę powyższe dane i potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Gminy Opoczno, ich stopień 
zamożności, widzimy uzasadnioną potrzebę realizowania zadań  i inwestycji z zakresu 
budownictwa mieszkaniowego w tym socjalnego celem zwiększenia zasobu mieszkaniowego 
w najbliższych latach. 
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Przydział i wynajmowanie lokali mieszkaniowych 
 
Sprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa z dnia 21 

stycznia 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1182).  Zgodnie z art. 21 w/w ustawy Rada 
Gminy w Opocznie uchwaliła w dniu 11 października 2007 r. uchwałę Nr XII/110/07 w 
sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Opoczno ( Dz. Urz. Woj. Łódz. 2007.347.3105) oraz Uchwałę Nr XLVI/505/2018 z dnia 
29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/110/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 
dnia 11 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu gminy Opoczno ( Dz. Urz. Woj. Łódz. 2018. Poz. 3865). 

Na podstawie tych aktów prawnych Zarządzeniem Nr 1/2018  Burmistrza Opoczna z 
dnia 5 stycznia 2018 r. powołano Komisję Mieszkaniową. Celem działania komisji jest 
sprawdzanie warunków mieszkaniowych, opiniowanie wniosków osób ubiegających się o 
przydział lokalu mieszkalnego oraz przygotowanie projektu rocznych wykazów przydziału 
mieszkań. 

Przydziałów mieszkań dokonuje się dla rodzin, które umieszczone są na liście 
przydziałów mieszkań. W roku 2018 przydzielono 15 lokali mieszkalnych, 2 lokale socjalne 
dla osób bezdomnych i dokonano jednej zamiany. Wykonano eksmisje trzech rodzin. Ze 
względu na mniejszy niż w roku poprzednim odzysk lokali mieszkalnych w roku 2019 
przydzielono 9 lokali mieszkalnych, w tym 2 lokale dla osób opuszczających dom dziecka, 1 
lokal  socjalny i dokonano 4 zamian.  

Na aktualnie obowiązującej Liście Przydziałów Mieszkań na mieszkanie oczekuje 160 
rodzin, w tym 11 osób z domów dziecka i 43 osoby bezdomne. Na liście zamian lokali 
komunalnych znajduje się 66 rodzin. Na przydział lokalu socjalnego na wykonanie wyroków 
eksmisyjnych oczekuje 20 rodzin, w tym 6 rodzin z lokali komunalnych. 

Sprawy dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 755), natomiast wysokość reguluje obwieszczenie 
Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego 
obowiązującej od dnia 1 maja 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2020 r. ( M.P. z 2019 r., poz. 
402). W 2019 roku wypłacono 586 dodatków energetycznych  w łącznej wysokości 8.651,21 
zł. Środki na wypłatę dodatków energetycznych pochodzą z budżetu centralnego. 

Natomiast kwestie dodatków mieszkaniowych regulują dwa akty prawne, tj. Ustawa z 
dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2133) oraz 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).  
W roku 2018 wypłacono 1403 dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 242 277,40 złotych  z 
czego , ogółem w zasobach: 

 gminnym- 808 dodatków na kwotę 155 787,16 zł. 

 spółdzielczym- 191 dodatków na kwotę 23 551,21 zł. 

 wspólnot mieszkaniowych- 386 dodatków na kwotę 55 620,86 zł. 

 prywatnym- 18 dodatków na kwotę 7 318 zł. 
Od kilku lat notowana jest tendencja spadkowa zarówno co do ilości przyznanych dodatków 
jak i globalnej kwoty przeznaczonej na ten cel. 
W roku 2019 wypłacono 1258 dodatków mieszkaniowych na ogólna kwotę 210 967 złotych, z 
czego, ogółem w zasobach:  

 gminnym – 745 dodatków na kwotę 133 782 zł. 

 spółdzielczym – 163 dodatków na kwotę 22862 zł. 



23 
 

 wspólnot mieszkaniowych – 339dodatków na kwotę 49 355 zł. 

 prywatnym – 11 dodatków na kwotę 4968 zł. 
 

Wszystkie dodatki mieszkaniowe zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Gminy 
Opoczno.  
Od dnia 1 października 2019 r. zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych i dodatków 

energetycznych zostały przekazane do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Opocznie. 

ŁAD PRZESTRZENNY  
 
W zakresie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Ostatnia zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Opoczno dokonana była w październiku 2015 r. W 2019 r. podjęto prace nad zmianą 
obowiązującego Studium w celu częściowej zmiany i aktualizacji jego treści.  
Na dzień 1 stycznia 2019 r. na obszarze gminy Opoczno obowiązywało 18 miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego (nie licząc zmian). W roku 2019 zakończono pracę 
i uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia (po zmianie nazwy: 
Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta 
od strony południowo-wschodniej. Koszty sporządzenia zmiany planu w kwocie 14 tys. 760 
zł, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 
całości pokryte były z budżetu gminy. Wykonanie zmiany planu miejscowego wpływa na 
poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wpisuje się w cel nr 4 Strategii 
rozwoju gminy – Podniesienie potencjału gospodarczego gminy.  
Łączna powierzchnia pokryta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze gminy według stanu na początek i koniec 2019 r. wyniosła 
2 425,59 ha, w tym na obszarze miasta – 772,85 ha, na obszarach wiejskich 1652,74 ha. 
Obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pokryte jest  
12,7% powierzchni gminy, dla miasta odsetek ten wynosi – 31,2%, dla obszarów wiejskich – 
10%. 
Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę 
mieszkaniową (dotychczas niezabudowanych) wynosi ok. 139,6 ha z czego 121,2 ha 
przeznaczonych jest pod zabudowę jednorodzinną, a 18,4 ha pod zabudowę wielorodzinną. Z 
powierzchni przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną 81,2 ha zlokalizowanych jest  w 
mieście Opoczno. Powierzchnia ta pozwala utworzyć od ok. 550 do ponad 700 działek 
budowlanych. Na obszarze wiejskim tereny przeznaczone w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną zlokalizowane są w 
Libiszowie, Libiszowie Kolonii, Sobawinach, Międzyborzu i północno wschodniej części Woli 
Załężnej, a ich łączna powierzchnia wynosi ok. 40 ha, co pozwala na utworzenie minimum 
200 działek budowlanych. 
Tereny zabudowy wielorodzinnej zlokalizowane są wyłącznie na obszarze miasta, a ich 
powierzchnia pozwala na wybudowanie ok. 600-700 mieszkań.  
Obecnie realizowane są procedury:  

 zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich, 
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 zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i Św. 
Maksymiliana Marii Kolbego, 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego. 

Biorąc pod uwagę aktualne tempo budownictwa można zakładać, że w zakresie 
planistycznym tereny pod budownictwo mieszkaniowe zarówno jednorodzinne jak i 
wielorodzinne zabezpieczone są na okres co najmniej 50 lat. Podobnie w przypadku terenów 
przeznaczonych pod usługi. Powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę 
techniczno-produkcyjną znacznie tę perspektywę przekracza.  
Koszt uzbrojenia terenów tylko na obszarach pod budownictwo mieszkaniowe objętych 
obowiązującymi planami miejscowymi szacowany jest na ok. 54 mln zł. Każde kolejne 
uchwalenie planu miejscowego oznacza podjęcie przez gminę zobowiązania pociągającego 
za sobą koszty uzbrojenia terenu. 
W kwietniu 2019 r. Rada uchyliła uchwałę w sprawie przystąpienia do uchylenia zmiany 
miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna 
obejmującej obszar położony na zachód od ul. Partyzantów, w granicach terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2, co spowodowane było 
brakiem zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstąpienie od strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko i brakiem środków na zlecenie opracowania prognozy 
oddziaływania na środowisko, dlatego też dalsze prace zostały wstrzymane. Koszty prac nad 
uchyleniem planu ograniczały się jedynie do kosztów ogłoszenia prasowego i kosztów 
przesyłek.  
W 2019 r. wydano 166 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i 28 
decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego. Koszt ich sporządzenia wyniósł 20 
tys. 208 zł, 60 groszy i był w całości pokryty z budżetu gminy.  
Wydano: 
- 13 interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opinii na ich 
podstawie, 
- 5 opinii dotyczących klasyfikacji akustycznej terenu,   
- 49 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,   
- 644 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w odniesieniu do blisko 1100 działek.  
W zakresie przepisów o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami w roku 2019 
prowadzone były jedynie prace bieżące polegające na udzielaniu informacji o obiektach 
wpisanych do Gminnej ewidencji zabytków lub Rejestru zabytków oraz o uwarunkowaniach 
prowadzenia robót budowlanych i prac w obiektach i na terenach podlegających ochronie. 
Gminna ewidencja zabytków wymaga wykonania rzetelnej inwentaryzacji i aktualizacji. 
W zakresie przepisów dotyczących ewidencji miejscowości ulic i adresów w roku 2019 
nadano 86 numerów porządkowych na budynki. 
W zakresie przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu (t.zw. ustawa krajobrazowa) w roku 2019 prowadzone były 
prace nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w gminie 
Opoczno. Obecnie prace nad projektem zostały wstrzymane. W roku 2020 przewiduje się 
kontynuację prac. 
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W zakresie przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej we własnym 
zakresie została wykonana kalibracja rysunków studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Ze względu na brak środków w budżecie na rok 2019 nie było możliwe 
przystąpienie do budowania gminnego geoportalu.  
 

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 
   
Transport publiczny 

 
Transport publiczny  realizowany był w 2019 roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o.o.  założone w dniu 27.12.1996 r. – Akt Notarialny Rep. 7348/96 
sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Opocznie, na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Opocznie, które przekształcone zostało w jednoosobową Spółkę Gminy 
Opoczno. Obecnie MPK Sp. z o.o. w Opocznie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym – rejestr przedsiębiorców pod numerem 34156 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi 
Śródmieścia w dniu 07.08.2001r. 
Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów art. 151-300 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz przepisów prawnych aktualnie obowiązujących. 
Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest transport pasażerski miejski. Ponadto w 
okresie 2019 r. Spółka prowadziła działalność w zakresie:  
- usług przewozowych osób na zewnątrz,  
- usług promocji i reklamy,  
- usług naprawczych pojazdów samochodowych,  
- sprzedaży materiałów – głównie paliwa. 
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. zgodnie z Umową Spółki i wyciągiem z KRS 
wynosi 1.933.000,00 zł i dzieli się na 3.866 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy 
udział. 
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. w Spółce wynosi 36 pracowników.  
Poniżej przedstawiamy poglądowy schemat połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy 
Opoczno. 
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Szczegółowy wykaz tras linii M.P.K. Sp. z o.o. w Opocznie   
w dni powszednie. 

 

Linia Nr 1 (6 kursów + 1 targowy) 

Trasa:  

A:Opoczno, Różanna (trasa), Dzielna, Bielowice, Sołek, Zameczek, Wygnanów, Krzczonów. 

B: Krzczonów, Wygnanów, Zameczek, Sołek, Bielowice, Dzielna, Różanna (trasa), Opoczno. 

Linia Nr 1 – realizowana z dopłatą z Gminy Drzewica 

 

Linia Nr 2 (5 kursów + 1 targowy) 

Trasa:  

A:Opoczno, Wola Załężna, Międzybórz, Zameczek, Wygnanów, Krzczonów. 

B: Krzczonów, Wygnanów, Zameczek, Międzybórz, Wola Załężna, Opoczno. 

Linia Nr 2 – realizowana z dopłatą z Gminy Drzewica 

 

Linia Nr 3 (7 kursów + 1 targowy) 

Trasa:  

A:Opoczno, Ogonowice, Ostrów, Sitowa. 

B: Sitowa, Ogonowice, Opoczno. 

 

Linia Nr 5  (9 kursów + 1 targowy) 

Trasa:  

A:Opoczno, Bukowiec, Brzustówek, Ziębów, Modrzew, Kraśnica, Antoniów. 

B: Antoniów, Kraśnica, Modrzew, Ziębów, Brzustówek, Bukowiec, Opoczno. 

Linia Nr 5 – realizowana z dopłatą z Gminy Poświętne 

 

Linia Nr 6  (15 kursów + 1 targowy) 

Trasa:  

A:Sławno, Szadkowice, Antoniówka, Kunice, Gawrony, Januszewice, Kliny, Opoczno, Różanna 

(trasa), Dzielna, Mroczków Gość., Mroczków Duży, Kraszków.  

B: Kraszków, Mroczków Gość., Dzielna, Różanna (trasa), Opoczno, Kliny, Januszewice, 

Gawrony, Kunice, Antoniówka, Szadkowice, Sławno. 

Linia Nr 6 – realizowana z dopłatą z Gminy Sławno 

 

Linia Nr 7  (8 kursów) 

Trasa:  

A: Opoczno, Różanna (trasa), Dzielna, Janów Karwicki, Karwice, Adamów, Sielec, Stużno, 

Stużno Kolonia. 

B: Stużno Kolonia, Stużno, Sielec, Adamów, Karwice, Janów Karwicki, Dzielna, Różanna 

(trasa), Opoczno. 
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Linia Nr 8  (7 kursów) 

Trasa:  

A: Opoczno, Bukowiec Skrzyżowanie, Sobawiny, Libiszów, Idzikowice Wieś – Idzikowice 

Remtrak, Libiszów Kolonia - Kruszewiec.  

B: Kruszewiec, Libiszów Kolonia, Libiszów, Sobawiny, Bukowiec Skrzyżowanie, Opoczno 

Linia Nr 8 – realizowana z dopłatą z Gminy Drzewica 

Linia Nr 4 (2 kursy) – tylko w piątki 

Trasa: ul. Świerkowa – Stacja Opoczno Południe – ul. Świerkowa 

 
Szczegółowy wykaz tras linii M.P.K. Sp. z o.o. w Opocznie w soboty. 

 
 
Linia Nr 3      (4 kursy) 

Trasa:  

A:Opoczno, Ogonowice, Ostrów Skrzyżowanie, Sitowa. 

B: Sitowa, Ogonowice, Opoczno. 

 

Linia Nr 5    (4 kursy) 

Trasa:  

A:Opoczno, Bukowiec, Brzustówek, Ziębów, Modrzew, Kraśnica. 

B: Kraśnica, Modrzew, Ziębów, Brzustówek, Bukowiec, Opoczno. 

 

Linia Nr 6    (2 kursy) 

Trasa:  

A:Sławno, Szadkowice, Antoniówka, Kunice, Gawrony, Januszewice, Opoczno 

B: Opoczno, Januszewice, Gawrony, Kunice, Antoniówka, Szadkowice, Sławno. 

Linia Nr 6 – realizowana z dopłatą z Gminy Sławno 

 

Linia Nr 7     (3 kursy) 

Trasa:  

A: Opoczno, Różanna (trasa), Dzielna, Bielowice, Janów Karwicki, Karwice, Adamów, Sielec, 

Stużno  

B: Stużno, Sielec, Adamów, Karwice, Janów Karwicki, Dzielna, Różanna (trasa), Opoczno. 

 

Linia Nr 8    (3 kursy) 

Trasa:  

A: Opoczno, Bukowiec Skrzyżowanie, Sobawiny, Libiszów, Idzikowice Remtrak, Libiszów 
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Kolonia - Kruszewiec.  

B: Kruszewiec, Libiszów Kolonia, Libiszów, Sobawiny, Bukowiec Skrzyżowanie, Opoczno 

Szczegółowy wykaz tras linii M.P.K. Sp. z o.o. w Opocznie w niedziele. 

Linia Nr 2   (6 kursów) 

Trasa:  

A:Januszewice – Kliny – Opoczno – Wola Załężna 

B: Wola Załężna – Opoczno - Januszewice 

 

Linia Nr 3     (6 kursów) 

Trasa:  

A:Opoczno, Ogonowice, Ostrów Skrzyżowanie, Sitowa. 

B: Sitowa, Ogonowice, Opoczno. 

 

Linia Nr 4    (2 kursy) 

Trasa: ul. Świerkowa – Stacja Opoczno Południe – ul. Świerkowa 

 

Linia Nr 5   (2 kursy) 

Trasa:  

A: Opoczno, Bukowiec. 

B: Bukowiec, Opoczno. 

Linia Nr 6   (6 kursów) 

Trasa:  

A: Opoczno – Różanna trasa – Dzielna – Bielowice. 

B: Bielowice – Dzielna – Różanna trasa – Opoczno. 

 

Łączna liczba kursów dziennie: 

1) Dni powszednie: 

Lp. Numer linii Liczba kursów dziennie 

Pn., Wt., Śr., Pt., Czw. 

1. 1 6 7 

2. 2 5 6 

3. 3 7 8 

4. 5 9 10 

5. 6 15 16 

6. 7 8 8 

7. 8 7 7 

+ 2 kursy na Linii nr 4 (Opoczno Południe) w piątki  
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2) Soboty: 

Lp. Nr linii Sobota 

1. 3 4 

2. 5 4 

3. 6 2 

4. 7 3 

5. 8 3 
 

3) Niedziele: 

Lp. Nr linii Sobota 

1. 2 6 

2. 3 6 

3. 4 2 

4. 5 2 

5. 6 6 

 

 
Szczegółowy wykaz kursów autobusów dowożących uczniów w roku szkolnym 

2019/2020  –  tzw. Kursy szkolne zamknięte  
 

Szkoła Podstawowa Bukowiec Opoczyński, Szkoła Podstawowa Kraśnica, Szkoła 

Podstawowa Ziębów 

Zajezdnia (650) – Libiszów (655) - Kruszewiec (700) – Buczek (705) – Dęba (710) - Antoniów (725) 

– Kraśnica (730) – Modrzew (735) – Ziębów (740) – Brzustówek (743) – Bukowiec Op. (745) – 

Bukowiec Op. Szkoła (750) – Zajezdnia (800) 

 

Bukowiec Op. (1400) – Brzustówek (1410) – Ziębów (1415) – Modrzewek (1420) – Kraśnica 

(1430) – Antoniów (1435) – Kraśnica (1438) – Dęba (1450) – Buczek (1455) - Kruszewiec (1500) – 

Libiszów (1505) - Zajezdnia (1510) 

2 x 49 km = 98 km dziennie 

Szkoła Podstawowa Kraśnica 

Kraśnica (945) – Antoniów (950) – Kraśnica (955) 

Kraśnica (1230) – Antoniów (1235) – Kraśnica (1240) – Kruszewiec (1250) – Kraśnica (1305) 

5 + 10 km = 15 km dziennie 

1 x 5 km = 5 km dziennie 

 

Szkoła Podstawowa Ziębów 

Zajezdnia (640) – Bukowiec Op. (714) – Brzustówek (724) – Ziębów (728) – Modrzewek (735) – 

Ziębów (740) – Bukowiec Op. (750) - Zajezdnia (810) 
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Zajezdnia (1250) – Ziębów (1315) – Modrzewek (1325) – Ziębów (1335) – Bukowiec Opoczyński 

(1345) 

2 x 30 km = 60 km dziennie 

Szkoła Podstawowa Mroczków, Szkoła Podstawowa Wygnanów,  

Szkoła Podstawowa Bielowice 

Zajezdnia (645) – Stużno Kol. (705) – Stużno (710)  – Sielec (714) – Adamów (717) – Karwice (720) 

– Janów Karwicki (725) – Mroczków (730) – Wólka Karwicka (735) - Krzczonów (740) - 

Wygnanów (745) – Bielowice (750) – Zajezdnia (815) 

55 km dziennie 

Zajezdnia (1230) – Bielowice (1300) - Wygnanów (1315/1400) – Krzczonów (1405)  

Wólka Karwicka (1330) – Wólka Karwicka (1410) – Mroczków (1415)  – Sielec Szkoła (1430) – 

Stużno (1435) – Stużno Kol. (1440) 

55 km dziennie  

Szkoła Podstawowa nr 1,2 w Opocznie 

Zajezdnia (645)  - Różanna (700) – Perzyńskiego (710) – MDK (712)  

Zajezdnia (1210) – Perzyńskiego (1220) – Różanna (1230) 

2 x 15 km = 30 km dziennie 

Szkoła Podstawowa Januszewice 

Kliny – Świerczyna (735) – Januszewice (750) 

Januszewice (1425) – Kliny – Świerczyna (1445) 

2 x 18 km = 36 km 

Szkoła Podstawowa nr 1,2 w Opocznie, Szkoła Podstawowa Libiszów 

Zajezdnia (620)  - Kruszewiec Kol. (705) – Kruszewiec (710) – Libiszów Kol.(715) - Libiszów (720) – 

Sobawiny (722) – Bukowiec (725) - Zajezdnia 

Przywóz Międzybórz: (743,959) 

Odwóz Międzybórz: (1317, 1537) 

1 x 34 km = 34 km dziennie 

4 x 3 km =12 km dziennie 

 

 

RAZEM:  400 km dziennie 
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Tabela 17. Dzienna liczba kilometrów liniowych z podziałem na dni tygodnia 

 

  LICZBA KILOMETRÓW W: 

RAZEM   Gmina Opoczno Gmina 
Drzewica 

Gmina 
Poświętne 

Gmina 
Sławno   Liniowe Szkolne 

Poniedziałek 1516 400 27 24 73 2040 

Wtorek 1516 400 27 24 73 2040 

Środa 1516 400 27 24 73 2040 

Czwartek 1678 400 27 24 84 2213 

Piątek 1516 400 27 24 73 2040 

Sobota 456 0 0 0 25 481 

Niedziela 378 0 0 0 0 378 

  

Tabela 18. Liczba wydanych biletów szkolnych na rok 2019/2020  z podziałem na 

poszczególne szkoły 

 

L.p. Nazwa Szkoły 
Ilość 

pobranych 
biletów 

Sposób korzystania  
z dowozu 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opocznie 97 zamknięty/otwarty 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie 59 otwarty 

3. Szkoła Podstawowa Modrzew 72 zamknięty/otwarty 

4. Szkoła Podstawowa Januszewice 30 zamknięty 

5. Szkoła Podstawowa Libiszów 147 Otwarty 

6. Szkoła Podstawowa Sielec 75 zamknięty/otwarty 

7. Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Gościnnym 76 zamknięty/otwarty 

8. Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim 21 zamknięty/otwarty 

9. Szkoła Podstawowa w Wygnanowie 50 zamknięty/otwarty 

10. Szkoła Podstawowa w Ogonowicach 58 otwarty 

11. Szkoła Podstawowa w Kraśnicy 52 zamknięty/otwarty 

RAZEM 737 

 

Tabela 19. Liczba przewiezionych pasażerów we wszystkie dni tygodnia kursami otwartymi 

w 2019r. 

 

Lp. Miesiąc Liczba pasażerów 

1. Styczeń 85 000 

2. Luty 47 000 

3. Marzec 85 000 

4. Kwiecień 70 000 

5. Maj 70 000 
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6. Czerwiec 48 000 

7. Lipiec 19 000 

8. Sierpień 21 000 

9. Wrzesień 69 000 

10. Październik 56 000 

11. Listopad 72 000 

12. Grudzień 45 000 

RAZEM: 687 000 

 

Tabela 20. Wykaz kilometrów w ramach usług zewnętrznych – wyjazdy turystyczne 

      Lp. Miesiąc Liczba kilometrów turystycznych 

   1. Styczeń 2252 

   2. Luty 5294 

   3. Marzec 3886 

   4. Kwiecień 2729 

   5. Maj 9994 

   6. Czerwiec 6955 

   7. Lipiec 4555 

   8. Sierpień 2771 

   9. Wrzesień 8902 

   10. Październik 6559 

   11. Listopad 3510 

   12. Grudzień 2707 

   RAZEM: 60 114 

   

      Przychód netto z tytułu wyjazdów turystycznych w 2019r. wyniósł: 277.615,94 zł (+8% VAT)  
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  Tabela 21. Przychód brutto z tytułu umów międzygminnych w 2019r. 

Lp. Miesiąc 

Przychód brutto z tytułu Umów Międzygminnych  

RAZEM: Gmina 
Poświętne 

Gmina 
Drzewica 

Gmina 
Sławno 

Gmina 
Białaczów 

1. I 1 100,00 zł 3 220,96 zł 8 662,48 zł 0,00 zł 12 983,44 zł 

2. II 6 929,00 zł 2 932,32 zł 5 298,56 zł 0,00 zł 15 159,88 zł 

3. III 13 853,90 zł 2 307,48 zł 6 932,26 zł 0,00 zł 23 093,64 zł 

4. IV 12 021,20 zł 2 307,48 zł 8 151,21 zł 0,00 zł 22 479,89 zł 

5. V 13 243,00 zł 2 307,48 zł 7 827,72 zł 410,00 zł 23 788,20 zł 

6. VI 9 171,70 zł 2 087,72 zł 6 792,47 zł 266,50 zł 18 318,39 zł 

7. VII 820,00 zł 2 527,24 zł 6 165,58 zł 0,00 zł 9 512,82 zł 

8. VIII 1 025,00 zł 2 159,88 zł 5 658,82 zł 0,00 zł 8 843,70 zł 

9. IX 3 091,40 zł 2 307,48 zł 8 255,35 zł 430,50 zł 14 084,73 zł 

10. X 3 083,20 zł 2 527,24 zł 9 027,79 zł 471,50 zł 15 109,73 zł 

11. XI 2 894,60 zł 2 087,72 zł 6 309,49 zł 389,50 zł 11 681,31 zł 

12. XII 3 206,20 zł 1 977,84 zł 5 334,51 zł 0,00 zł 10 518,55 zł 

RAZEM: 70 439,20 zł 28 750,84 zł 84 416,24 zł 1 968,00 zł 185 574,28 zł 
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Tabela 22. Zestawienie ilości przejechanych kilometrów w ramach poszczególnych działalności w rozbiciu miesięcznym za 2019r. 
 

  Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień RAZEM 

Liczba kilometrów 
realizowanych na ternie 
Gminy Opoczno - kursy 

otwarte 

40969 37091 40290 38889 38099 34277 35368 33597 38090 41503 34781 32441 445395 

Liczba kilometrów 
realizowanych                     

na ternie Gminy Sławno  
2113 1558 2039 1988 1909 1657 1504 1380 2014 2202 1539 1301 21204 

Liczba kilometrów 
realizowanych                     

na ternie Gminy Drzewica  
786 715 563 563 563 509 616 527 563 616 509 482 7012 

Liczba kilometrów 
realizowanych                     

na ternie Gminy Poświętne 
3528 1690 3379 2932 3230 2237 200 250 754 752 706 782 20440 

Liczba kilometrów 
realizowanych                     

na ternie Gminy Białaczów 
0 0 0 0 100 65 0 0 105 115 95 0 480 

Przewozy szkolne uczniów 
szkół Gminy Opoczno - 

kursy zamknięte 
10448 4744 9940 8561 9224 5700 0 0 8400 8646 7600 6000 79263 

Przewozy uczniów szkół 
Gminy Opoczna na basen 

84 36 226 90 374 154 0 0 38 264 454 468 2188 

Kilometry służbowe 
(dojazdy na przeglądy 

techniczne itp..) 
255 217 48 44 12 204 19 64 108 46 96 35 1148 

RAZEM: 58183 46051 56485 53067 53511 44803 37707 35818 50072 54144 45780 41509 577130 
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Tabela 23. Stan środków transportowych (na dzień 31.12.2019r.)  

Lp. MARKA MODEL 
Nr 

boczny 
Nr 

rejestracyjny 
Nr VIN 

Rok 
produkcji 

Liczba miejsc 
siedzących 
/stojących 

Forma 
własności 

Rodzaj silnika 

1. MAN 12.220 HOCL 1 EOP 01L3 WMAA76ZZZ4H002965 2003 28/25 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

2. SOLBUS SN11M28 2 EOP 7R72 SW9SN11M18SBA1046 2008 30/67 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

3. AUTOSAN A10 10M 12 3 EOP Y881 SUABA4RXP3S600184 2003 28/53 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

4. MAN NM 223.2 A 66 4 EOP 7V72 WMAA66ZZZ2H002251 2001 30/45 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

5. MERCEDES O520 Cito 5 EOP 28TR WEB66620013090014 1999 13/43 WŁAŚCICIEL Hybrydowy 

6. MAN A35 LIONS CITY M 6 EOP 82R8 WMAA35ZZ86C007217 2006 32/29 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

7. MAN  NM 223 7 EOP 42W9 WMAA76ZZ96C006698 2006 27/35 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

8. AUTOSAN H7-20.05 8 EOP 96MF SUABW2AVT5S130173 2005 18/32 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

9. MAN A76 9 EOP CX32 WMAA76ZZX4H003275 2004 23/25 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

10. MAN NM 223 12 EOP FE36 WMAA76ZZZ3H002577 2003 27/43 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

11. MERCEDES O 303 13 EOP 73UN WDB30012113050517 1987 40/11 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

12. AUTOSAN A0808MN 15 EOP 35AF SUABG2CDT2S650002 2002 17/30 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

13. MERCEDES EVOBUS 16 EOP 42W9 WEB62800113091186 1998 43/39 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

14. MAN 11.220 HOCL 17 EOP 66C5 WMA469ZZZ1G151699 2001 25/24 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

15. MERCEDES O 303-11R 18 EOP 14FY WDB30012113054067 1988 37/7 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

16. AUTOSAN A10 10M.12 19 EOP Y928 SUABA4RXP4S600185 2004 28/53 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

17. MAN 12240 HOCL NL E4 20 ETM RH16 WMAA76ZZ28C011857 2008 27/26 LEASING Wysokoprężny 

18. MAN 12241 HOCL NL E4 21 ETM RG16 WMAA76ZZ18C011851 2008 27/26 LEASING Wysokoprężny 

19. IVECO DAILY 50C18B IV EOP 60A4 ZCF050D0005683317 2008 20/2 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

20. FORD TRANSIT VAN 350L FT EOP 70NN WF0LXXTTFL6Y08600 2006 14/0 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

21. SCANIA IRIZAR NEW Century    SCC EOP AV14 YS2K6X20001855625 2007 56/0 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

22. SCANIA IRIZAR SI PO 8EF73 YS2K4X20001866115 2010 53/0 LEASING Wysokoprężny 
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 Stan rozwoju sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni 
 

Tablica 24. System wodociągowy na terenie Gminy Opoczno (stan na koniec 2018 r., 
przyrost infrastruktury wodociągowej w 2019 r. oraz stan na koniec 2019 r.) 
 

l.p Wyszczególnienie – 
charakterystyka systemu 

wodociągowego 

Jednostka 
miary 

Stan na 
31.12.2018 

Zrealizowane 
od 01.01.2019 
do 31.2.2019 

Stan na 
31.12.2019 

 
Uwagi 

1. Ilość ujęć na terenie gminy 
Opoczno, w tym : 

szt. 6 - 6  

eksploatowanych szt. 3 - 3  

nieeksploatowanych szt. 3 - 3  

2. Ilość pompowni 
wodociągowych 
eksploatowanych na 
terenie gminy Opoczno 

szt. 4 - 4  

3. Długość czynnej sieci 
wodociągowej na terenie 
gminy Opoczno w tym: 

km 222,93 1,22 224,15  

w mieście km 62,35 0,38 62,73  

na wsiach km 160,58 0,84 161,42  

4. Długość przyłączy 
wodociągowych do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 
w tym: 

km 141,60 1,87 143,47  

w mieście km 53,10 0,59 53,69  

na wsiach km 88,50 1,28 89,78  

5. Ilość przyłączy 
wodociągowych, w tym: 

szt. 6355 46 6401  

w mieście szt. 2780 16 2796  

na wsiach szt. 3565 30 3595  

6. Długość sieci 
wodociągowej z 
przyłączami w podziale na 
wiek sieci: 

- - - -  

➔ do 10 lat km 242,13 3,09 245,22  

➔ od 11 do 25 lat km 71,9 - 71,9  

➔ od 26 do 35 lat km 28,4 - 28,4  
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➔ Od  36 do 50 lat km 12,3 - 12,3  

➔ powyżej 50 lat km 9,8 - 9,8  

7. Długość sieci 
wodociągowej w podziale 
ze względu na użyte do 
budowy materiały (sieć + 
przyłącza) 

- - - -  

➔ ze stali km 23,6 - 23,6  

➔ z żeliwa km 17,2 - 17,2  

➔ z tworzywa(PE-HD, 
PVC) 

km 323,73 3,09 326,82  

8. Ilość wody 
wyprodukowanej 
wtłoczonej do sieci 
wodociągowej 

tys. m3 1 723,1 1 578,02 1 578,02  

9. Wielkość dyspozycyjna 
zasobów wód podz. 

tys. m3 3 661,6 3 661,6 3 661,6  

10. Zużycie wody przez 
odbiorców ogółem 
w tym: 

tys. m3 994,1 1008,99 1008,99  

gospodarstwa domowe tys. m3 829,7 850,65 850,65  

przemysł tys. m3 65,8 66,71 65,8  

pozostali odbiorcy tys. m3 98,6 91,63 98,6  

11. Ludność korzystająca z 
sieci wodociągowej w 
gminie Opoczno, w tym: 

Mk 34 027 41 34 068  

w mieście Mk 21 041 -25 21 016  

na wsiach Mk 12 986 +66 13052  

12. Zużycie wody w 
m3/mieszkńca/dobę, w 
tym: 

m3/d/Mk 0,067  0,068  

w mieście  0,072  0,073  

na wsiach  0,063  0,063  

13. Całkowite straty wody w 
systemie wodociągowym, 
w tym: 

% 42,31  36,06  

potrzeby własne % 15,53  10,06  

straty rzeczywiste % 26,78  26,00  
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14. Ceny i opłaty za wodę :      

Cena wody dla gospod. 
domowego 

zł brutto 3,69 369 3,69  

Opłata abonamentowa co 
3m-c/odbiorcę 

zł brutto 16,20 9,32 9,32  

Cena wody dla pozost. 
Odbiorców za 1 m3 

zł brutto 3,99 3,99 3,99  

Opłata abonamentowa co 
1 m-c/odb. 

zł brutto 19,01 9,32 9,32  

Z sieci wodociągowej na 
terenie miasta i gminy 
korzysta ogółem 

% 99,1  99,1  

w mieście % 99,5  99,95  

na wsiach % 98,5  99,10  

15. Ilość odbiorców wody 
(punktów odczytu 
wodomierzy głównych 
wody), w tym 

szt. 7304 41 7 345  

 ➔ rozliczanych w 
okresie 3-m-cy 

szt. 6 851 31 6 882  

 ➔ odczytywanych w 
okresie 1- m-c 

szt. 220 10 230  

 ➔ odczyty w lokalach szt. 20 - 20  

 ➔ ryczałtowych 
odbiorców wody 

szt. 14 - 14  

 ➔ Przemysowych 
odbiorców wody 
rozliczanych co 1 
m-c 

szt. 198 - 199  

 
 
UWAGA:  obecne taryfy dotyczące zaopatrzenia w wod ę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Opoczno zostały zatwierdzone Decyzją WA.RET.070.1.191.2.2019 
dnia 19.05.2018 r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
 w Warszawie. Ceny i opłaty obejmują okres 3 lat tj. od czerwca 2018 do czerwca 202 
 
 
 
Tablica 25. System kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno na koniec 2018r., przyrost 
infrastruktury kanalizacyjnej w 2019r. oraz stan na koniec 2019r. 
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Lp. Wyszczególnienie: 
charakterystyka systemu 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej 

Jednostk
a 
miary 

Stan na 
31.12.20
18 

Zrealizowa
ne 
Od 
01.01.2019 
Do 
31.12.2019 

Stan na 
koniec 
31.12.20
19 

Uwagi 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 

Ilość Oczyszczalni Ścieków na 
terenie gm. Opoczno 
W tym: eksploatowane 
               nieeksploatowane 
 
Ilość przepompowni ścieków na 
sieciach kanalizacji sanitarnej 
 
Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej (bez przyłączy) 
grawitacyjnej 
W tym:  na terenie miasta 
                na terenach wiejskich 
 
Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej tłocznej 
W tym: na terenie miasta 
              na terenach wiejskich 
 
Długość przyłączy kanalizacyjnych 
W tym: na terenie miasta 
               na terenach wiejskich 
 
Ilość przyłączy k. s. na terenie 
gminy 
W tym: na terenie miasta 
               na terenach wiejskich 
 
Stan skanalizowania gminy 
Opoczno w podziale na zlewnie 
przedstawia się następująco: 
- Zlewnia „Opoczno” 
k.s. grawitacyjna 
k.s. tłoczny 
długość przyłączy k.s. do 
gospodarstw domowych 
 

szt. 
 

szt. 
szt. 

 
szt. 

 
 
 

km 
 

km 
km 

 
km 

 
km 
km 

 
km 
km 
km 

 
szt. 

 
szt. 
szt. 

 
 
 
 
 

km 
km 
km 

 

4 
 

3 
1 
 

67 
 
 
 

133,80 
 

73,50 
60,30 

 
15,20 

 
2,62 

12,58 
 

63,54 
33,84 
29,74 

 
5183 

 
3071 
2112 

 
 
 
 
 

108,61 
13,30 
54,10 

- 
 
- 
- 
 

1 
 
 
 

0,47 
 

0,25 
0,22 

 
0,02 

 
- 

0,02 
 

0,75 
0,27 
0,48 

 
34 

 
14 
20 

 
 
 

 
 

0,47 
0,22 
0,59 

 

4 
 

3 
1 
 

68 
 
 
 

134,27 
 

73,75 
60,52 

 
15,22 

 
2,62 

12,60 
 

64,29 
34,11 
30,22 

 
5217 

 
3085 
2132 

 
 
 

 
 

109,08 
13,52 
54,69 
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8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 

ilość przyłączy k.s. do 
gospodarstw domowych 
ilość przepompowni ścieków 
- Zlewnia „ Libiszów” 
k.s. grawitacyjny 
k.s. tłoczny 
długość przyłączy k.s. do 
gospodarstw domowych 
ilość przyłączy k.s. do 
gospodarstw domowych 
ilość przepompowni ścieków 
- Zlewnia „Mroczków” 
k.s. grawitacyjny 
k.s. tłoczny 
długość przyłączy k.s. do 
gospodarstw domowych 
ilość przyłączy k.s. do 
gospodarstw domowych 
ilość przepompowni ścieków 
- Zlewnia „Kruszewiec” 
k.s. grawitacyjny 
k.s. tłoczny 
długość przyłączy k.s. do 
gospodarstw domowych 
ilość przyłączy k.s. do 
gospodarstw domowych 
ilość przepompowni ścieków 
 
Ilość ścieków dopływających do 
oczyszczalni ścieków ogółem: 
W tym: Oczyszczalnia „Opoczno” 
              Oczyszczalnia „Libiszów” 
            Oczyszczalnia „Kruszewiec” 
Ilość ścieków odprowadzanych od 
odbiorców (zafakturowanych) 
ogółem 
W tym: Zlewni „Opoczno” 
               Zlewni „Libiszów” 
               Zlewni „Mroczków” 
               Zlewni „Kruszewiec” 
Ilość ścieków odprowadzanych od 
odbiorców ogółem: 
W tym: gosp. domowych 
              przemysłu 
              pozostałych odbiorców 
 
 

szt. 
 

szt. 
 
     km 

km 
km 

 
szt. 

 
szt. 

 
km 
km 
km 

 
szt. 

 
szt. 

 
km 
km 
km 

 
szt. 

 
szt. 

 
 

tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 

 
 

tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 

 
 

tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 

 
 

4150 
 

57 
 

7,2 
0,9 

2,77 
 

188 
 

4 
 

13,3 
1,0 

5,27 
 

303 
 

5 
 

4,0 
0,03 
1,49 

 
107 

 
1 
 
 

1952,50 
1923,10 

22,50 
6,90 

 
 

1052,70 
1024,20 

22,10 
6,4 

 
 

1052,70 
662,20 
297,50 
93,00 

 
 

28 
 

1 
 
- 
- 

0,07 
 

3 
 
- 
 
- 
- 

0,08 
 

1 
 
- 
 

0,69 
- 

0,07 
 

2 
 
- 
 
 

1882,30 
1852,30 

22,85 
7,45 

 
 

983,57 
1024,20 

20,59 
6,95 

 
 

983,57 
676,56 
221,22 
85,79 

 
 

4178 
 

58 
 

7,2 
0,9 

2,84 
 

191 
 

4 
 

13,3 
1,0 

5,29 
 

304 
 

5 
 

4,69 
0,03 
1,56 

 
109 

 
1 
 
 

1882,30 
1852,30 

22,85 
7,45 

 
 

983,57 
956,03 
20,59 
6,99 

 
 

983,57 
676,56 
221,22 
85,79 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-70  
tys m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-69,14 
tys m3 
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11 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 

Liczba mieszkańców 
korzystających z sieci kanalizacji 
sanitarnej ogółem 
W tym:  Zlewni „Opoczno 
               Zlewni „Libiszów”       
               Zlewni „Mroczków” 
               Zlewni „Kruszewiec” 
Wiek sieci kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami 
- do 10 lat 
- od 11 – 25 lat 
- od 26-35 lat 
-od 36 – 50 lat 
Powyżej 50 lat 
Ilość ścieków z gospodarstw 
domowych w 
m3/mieszkańca/dobę 
W tym: w mieście 
              na wsiach 
Z sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy i miasta korzysta % 
mieszkańców 
W tym: w mieście 
              na wsiach 
Liczba mieszkańców 
korzystających z kanalizacji 
sanitarnej ogółem oraz w 
podziale: 
W mieście 
Na wsiach        
 

 

 
 
 

Mk 
Mk 
Mk 
Mk 
Mk 

 
km 
km 
km 
km 
km 

 
m3/Mk/d 
m3/Mk/d 
m3/Mk/d 

 
 
 

% 
% 
% 
 
 
 

Mk 
Mk 
Mk 

 

 
 
 

28373 
26029 

734 
1182 
428 

 
127,7 
49,2 
16,1 
17,3 
1,2 

 
 

0,072 
0,072 
0,069 

 
 

83,37 
99,88 
56,88 

 
 

 
    28373 

20926 
7447 

 

 

 

 
 
 

-11 
-31 
+12 
+4 
+6 

 
0,29 
0,1 

0,05 
0,05 
1,79 

 
 
- 
- 
- 
 
 

-0,13 
+0,03 
-0,09 

 
 
 

-11 
-47 
+36 

 

 
 
 

28362 
25998 

746 
1186 
434 

 
127,99 

49,3 
16,15 
17,35 
2,99 

 
 

0,065 
0,068 
0,058 

 
 

83,24 
99,91 
56,79 

 
 
 

28362 
20879 
7483 

 

Potrzeby w zakresie kanalizowania gminy Opoczno (opracowano na bazie projektów 
budowlanych 2008 – 2009 r) na dzień 01.01.2020 r. 

 - Zlewnia nr 6 ,Bielowice, Sołek, Zameczek, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka Kol. 
 -  Zlewnia nr 3,  Antoniów, Ziębów, Kraśnica, Modrzew, Modzrzewek, Brzustówek,      
 Brzustówek Kol. 
 - Zlewnia nr 2, Mroczków, Janów Karwicki, Karwice, Adamów, Sielec, Stużno, Stużno 

Kol. 
 -  Część miejscowości Dzielna 
 -  Część miejscowości Sobawiny "A" 
 - Część miejscowości Sobawiny "C", Wola Załężna, miejscowość Międzybórz 
 - Zlewnia nr 4 miejscowość Kruszewiec, część Kraśnicy do nr 31 
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Do skanalizowania wymienionych miejscowości w Gminie Opoczno należy wykonać około  
70,62 km k.s. w tym: 48,22 km k.s. ϕ 200 grawitacyjnej, 14,61 km k.s. ϕ 110 tłocznej oraz 
7,30 km odcinków przyłączy do granicy działek, dwóch oczyszczalni ścieków  oraz 41 szt. 
przepompowni ścieków. 
 
Obecnie na terenie gminy eksploatuje się  trzy oczyszczalnie ścieków: 
 
Oczyszczalnia w Opocznie mechaniczno -biologiczna 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Opocznie eksploatuje Oczyszczalnię Ścieków w Opocznie, która została rozbudowana i 
zmodernizowana w ramach projektu ”Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie 
gminy Opoczno” w latach 2013 – 2015. 

Zaprojektowano przepływową mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię z 
biologicznym oczyszczaniem metodą osadu czynnego z wykorzystaniem układu 
przepływowego A2O z denitryfikacją wstępną z możliwością prowadzenia chemicznego 
usuwania fosforu za pomocą koagulanta strącającego (PIX). 

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 grudnia 2015 roku 
udzielono pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków oraz z dnia 12 
stycznia 2016 roku udzielono pozwolenia na użytkowanie suszarni słonecznej osadów 
ściekowych z infrastrukturą towarzyszącą. 

Do oczyszczalni doprowadzane są kanalizacją sanitarną ścieki komunalne z miasta i 
gminy Opoczno. W roku 2019 do oczyszczalni  w Opocznie dopłynęło 1.851.878 m3 

komunalnych tj.  5.074,92m3/d, do odbiornika rzeki Drzewiczki odprowadzono 1.401.205m3  
tj. 3838,92 m3/d. 
Na oczyszczalnię trafiają również ścieki dowożone projektowo w ilości Q= 50m3/d 
pochodzące ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z terenów nie objętych zbiorczą. 
kanalizacją sanitarną w zlewni oczyszczalni. W roku 2019 do stacji zlewczej Oczyszczalni 
dostarczono 21.992,75m3 /rok, co odpowiada 60,25 m3 /d. 
 

Przepływy charakterystyczne dla oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie: 
Równoważna liczba mieszkańców - RLM= 35000 
Przepływ średni dobowy - Qdsr= 5500m3/d 
Przepływ max. dobowy - Qmax d.= 9600m3/d 
Przepływ max. godz. w dobie bezdeszczowej - Qhmax= 400m3/h 
Przepływ min. godzinowy - Qhmin= 120 m3/h 
 
Wskaźniki zanieczyszczeń  

Najwyższa dopuszczalna wartość określona pozwoleniem wodnoprawnym oraz 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), 
przedstawione  poniżej: 
BZT 5                                -   15,0 g O2 / m3 
ChZTCr                             -  125,0 g O2 / m3 
Zawiesina ogólna              -  35,0 g / m3 
Azot ogólny                      -  15,0 g N / m3 
Fosfor ogólny                   -   2,0 g P / m3 
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Temperatura                      - 35 0C 
pH                                     -   6,5-9  
 Na podstawie wyników badań jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do 
odbiornika jakim jest rzeka Drzewiczka przeprowadzonych w roku 2019 stwierdza się 
dotrzymywanie warunków pozwolenia wodnoprawnego. 
 Średnie wskaźniki zanieczyszczeń za rok 2019 poniżej: 
BZT 5                              -   5,15 g O2 / m3 
ChZTCr                           -  33,36 g O2 / m3 
Zawiesina ogólna            -  6,97 g / m3 
Azot ogólny                    -  9,29 g N / m3 
Fosfor ogólny                  -  0,47 g P / m3 
Temperatura                    - 15,8 °C 
pH                                    - 7,6 

W roku 2019 na oczyszczalni w Opocznie wytworzono 1933,33 Mg świeżej masy 
osadów tj. 261,0 Mg suchej masy osadów. Z tego przekazano 202,0 Mg s.m.o. do 
wykorzystania na cele rolnicze, wysuszono na suszarni 67,14 Mg s.m.o, a pozostałą ilość 
osadu tj. 3 Mg s.m.o. zmagazynowano na terenie oczyszczalni.  

 
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Libiszów typ BIO-PAK 
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie Decyzją nr 62/2012 z dnia 
15.05.2012 r.  udzielił pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków.  
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Opocznie eksploatuje 
oczyszczalnię ścieków w m. Libiszów zgodnie z umową użyczenia kanalizacji sanitarnej z 
oczyszczalnią ścieków – Zlewnia Kruszewiec Gmina Opoczno z dnia  09.07.2012 r. 
Przepustowość oczyszczalni ścieków –  260 m3/d    RLM < 2000 
W 2019 roku dopłynęło 20748 m3/rok tj. 56,84 m3/d. 
 
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kruszewiec typ BIO-PAK                                                           
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie Decyzją nr 61/2014 z dnia 
21.05.2014 r.  udzielił pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków. Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Opocznie eksploatuje oczyszczalnię ścieków w m. 
Kruszewiec zgodnie z umową użyczenia kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków – 
Zlewnia Kruszewiec Gmina Opoczno z dnia  05.06.2014 r. Przepustowość oczyszczalni 
ścieków – 110 m3/d  RLM < 2000 
W 2019 roku dopłynęło 6358 m3/rok, tj. 17,42 m3/d. 
Na podstawie wyników badań jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni Libiszów  i 
Kruszewiec  stwierdza się dotrzymywanie warunków pozwolenia wodnoprawnego. 
 
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Mroczków Gościnny  
eksploatowana do 30 grudnia 2015 roku została wyłączona z eksploatacji. Ścieki obecnie 
dopływają do oczyszczalni w Opocznie. 
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Czystość i porządek w gminie, działania w zakresie ochrony powietrza 
 
Każda gmina odpowiada za utrzymanie porządku i czystości na swoim terenie i ma 

obowiązek stworzenia warunków niezbędnych do utrzymania tego porządku.                                   

W szczególności polega to na tworzeniu odpowiednich jednostek organizacyjnych 

odpowiedzialnych za wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości oraz na 

budowie, utrzymaniu i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami, składowisk 

odpadów komunalnych i obiektów wykorzystywania lub unieszkodliwiania tych odpadów.

  Gminy muszą również tworzyć warunki do selektywnej zbiórki, segregacji                             

i składowania odpadów przydatnych do wykorzystywania oraz współdziałać z jednostkami 

organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowywanie tego rodzaju 

odpadów. Gminy powinny także współdziałać z właściwymi organami administracji rządowej 

w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów 

komunalnych. 

Obowiązujące przepisy prawa miejscowego w gminie Opoczno dotyczące czystości                 

i porządku na terenie gminy: 

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku                   

(t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), 

- Uchwała Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r.                       

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Opoczno,  

- Uchwała Nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

- Uchwała Nr XXII/220/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r.                        

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,                    

- Uchwała Nr XIV/162/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty, 

- Uchwała Nr XXVII/324/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 r.                      

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Opoczno, 

- Uchwała Nr XXXIX/453/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2017 r.                      

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

-   Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.),   
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-   Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), 

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków                            

z dnia 7 czerwca 2001r. (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437), 

- Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019r., 

poz.1396 ze zm.) 

 

Utrzymanie czystości i porządku  na terenach komunalnych, placach, w parkach, 
drogach gminnych i cmentarzach w mieście częściowo wykonuje Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Opocznie na podstawie podpisanych umów z 
Gminą, natomiast większość prac wykonywanych jest przez pracowników interwencyjnych 
zatrudnianych przez Urząd Miejski w Opocznie.  
        Zakres świadczonych usług przez PGK Sp. z o. o. na rzecz Gminy obejmuje:  

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, w tym zainstalowanych przy przystankach 
autobusowych, 

- mechaniczne zamiatanie ulic gminnych, 
- inne prace doraźnie zlecone.                                                 

Pozostałe tereny komunalne - utrzymanie parków i terenów zielonych, nasadzenie i 
pielęgnacja kwiatów na klombach, rabatach, gazonach oraz w miejscach pamięci 
narodowej, utrzymanie czystości i zieleni na cmentarzach oraz grobach żołnierskich z I i II 
wojny światowej, nie objęte umową z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 
wykonywali  pracownicy interwencyjni. 
       Do prac porządkowych zatrudnionych było średnio 35 osób miesięcznie. Pracownicy 
wykonywali następujące prace: 

- odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników, ciągów pieszych, przystanków, zatok 
autobusowych i parkingów będących w administrowaniu gminy, 

- wywóz ciągnikiem nadmiaru śniegu oraz błota pośniegowego z w/w rejonów, 
- zamiatanie chodników, wygrabianie trawników i zbieranie odpadów, 
- zamiatanie jezdni przy krawężnikach po okresie zimowym i wywóz piasku,  
- sprzątanie przystanków na terenie gminy, 
- likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci,  
- prace przy utrzymaniu dróg gminnych, 
- inne doraźne prace przy organizowaniu imprez masowych, 
- naprawa i montaż nowych koszy na odpady oraz ławek parkowych, 
- czyszczenie i konserwacja otwartych kanałów deszczowych. 

    Za stan czystości w zakresie zamiatania, koszenia trawy w pasach zieleni, pielęgnacji  
drzew na drogach krajowych odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Łodzi Rejon Opoczno, na drogach wojewódzkich Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Piotrkowie Tryb.- Obwód Drogowy w Opocznie i na drogach powiatowych 
Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie.                                            
      Ponadto na terenie miasta i gminy rozstawionych jest 223 szt. koszy ulicznych, których 
opróżnianiem zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  w Opocznie 
oraz kosze na psie odchody w ilości 7 szt. W roku 2019 realizowano zadanie w zakresie 
utrzymania zieleni i ukwiecenia miasta. Zakupionych zostało 3 szt. kaskadowych konstrukcji  
kwietnikowych stojących na kwotę: 12.546 zł, które zostały ustawione 2 szt. na ulicy Kopernika 
oraz na klombie przy Stacji Opoczno-Południe . Na słupach oświetleniowych na ul. 
Biernackiego na parkingu przy pływalni: „Opoczyńska Fala”, ul. Zimowskiego, ul. Galińskiego i 
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ul. Staromiejska przed Urzędem Miejskim w Opocznie zamontowanych jest 59 szt. kwietników 
wiszących. Ponadto przy Muzeum Regionalnym ustawione są 2 szt. kaskadowych konstrukcji  
stojących. W powyższe kwietniki oraz na rabatach miejskich nasadzonych zostało 10.557 szt. 
kwiatów na kwotę: 46.528,70 zł. Zostały dokonane również nasadzenia na cmentarzu 
wojennym usytuowanym na cmentarzu przy ul. Granicznej. Ilość nasadzonych kwiatów to: 300 
szt. na kwotę: 4.500 zł.  
     Gmina Opoczno z dniem 1 stycznia 2020 roku przekazała Porozumieniem Nr AiK.032.1.2020 
zawartym 9 stycznia 2020 roku ze Spółką Gminną: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania w zakresie: zieleni gminnej i 
zadrzewień oraz utrzymania czystości i porządku w gminie. 

W zakresie ochrony zwierząt Urząd Miejski w Opocznie realizował zadania wynikające z 
przepisów Ustawy o ochronie zwierząt oraz Uchwały Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 
2019”. Na terenie gminy Opoczno funkcjonuje gminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w 
Różannie. W schronisku umieszczane są bezdomne psy z terenu gminy Opoczno. 
Przebywające w schronisku psy objęte są opieką poprzez zapewnienie im właściwych 
warunków bytowania oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej. Na dzień 1 stycznia 2019 roku w 
schronisku przebywało 58 psów, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku tych psów było 51 
szt. W roku 2019 do schroniska przyjęto 129 psów, przekazano do adopcji 125 psy. Oprócz 
opieki nad psami Urząd realizował także zadania w zakresie opieki nad kotami. Zadania te 
realizowane były za pomocą 10 społecznych opiekunów kotów. Gmina Opoczno finansowała i 
przekazywała społecznym opiekunom karmę dla kotów a także finansowała koszty szczepienia 
i leczenia tych kotów. Mając na względzie zmniejszenie populacji psów i kotów, gmina 
finansowała koszty sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów tych zwierząt. W roku 
2019 wysterylizowano w sumie 190 psów i kotów na kwotę 40.550 zł, w tym 51 psów i 139 
kotów. Poddano także kastracji 88 szt. tych zwierząt na kwotę 12.200 zł, w tym 68 psów i 20 
kotów. Leczeniem objęto 364 szt. bezdomnych psów i kotów na kwotę 16.205 zł. Przy 
realizacji powyższego Programu Urząd Miejski w Opocznie współpracował z organizacjami 
społecznymi , których celem statutowym jest ochrona zwierząt takim jak: Stowarzyszenie 
„Pomagajmy Zwierzętom” oraz Organizacja  „Viva”. 
Koszt realizacji Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2019 wyniósł: 453.035 zł. 
            Gmina Opoczno z dniem 1 września 2019 roku powierzyła Spółce Gminnej: 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Opocznie zadanie własne Gminy Opoczno w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie zgodnie z zawartym 
Porozumieniem Nr 11/2019 GKiM w dniu 30 lipca 2019 roku w Opocznie. 
 

W 2019 roku wpłynęło 7 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych    

uwarunkowaniach. Wydano 2 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez 

przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Przyjęto „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2018 – 2021                     

z perspektywą  do roku 2025” stanowiący załącznik do Uchwały  Nr XLVIII/519/2018 Rady 

Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
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Podjęto aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 

2014 – 2020” stanowiący załącznik do Uchwały NRXI/130/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z 

dnia 30 września 2019 r.  

Gmina Opoczno objęta jest programem ochrony powietrza dla strefy w 

województwie łódzkim w celu: 

 osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego (Uchwała nr LIII/964/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie planu 

działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 

przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz 

ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń), 

 osiągnięcia pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w 

pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych (Uchwała nr 

LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 

26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy 

w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym 

PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: 

PL1002.) 

W ramach realizacji w/w uchwały prowadzone są m.in.: 

 Gmina co roku prowadzi na bieżąco konserwacje i remonty kotłów oraz kominów 

odprowadzających do powietrza spaliny w budynkach komunalnych. Co roku 

prowadzi przeglądy kotłowni węglowych w zakresie stanu technicznego, 

efektywności energetycznej oraz wielkości w odniesieniu do potrzeb użytkowanych, 

w celu określenia prac dot. wymiany kotłów (wraz z instalacją wewnętrzną), ich 

modernizacji, remontu i konserwacji. 

 Gmina dwa razy w roku organizuje przedstawienia dla szkół podstawowych     

przedszkoli o tematyce ekologicznej m.in. niska emisja, smog, zanieczyszczenie 

powietrza, segregacja odpadów. 

 Gmina w ramach posiadanych środków finansowych prowadzi termomodernizacje 

obiektów/budynków użyteczności publicznej oraz wymianę źródeł ciepła na bardziej 

ekologiczne. 

 Budowy, rozbudowy, remonty dróg prowadzone co roku, ograniczają emisje pyłu 

podczas eksploatacji. 

   W 2019 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie 

realizowany był nabór deklaracji do projektu pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Opoczno”.    

 Wielokrotnie uczestniczono w spotkaniach w Ministerstwie Rozwoju (dawniej 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) w Warszawie organizowanych z inicjatywy 

pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” Piotra 



49 
 

Woźnego w sprawie prac i przyjętego później projektu ustawy o zmianie ustawy o 

wspieraniu termomodernizacji  i remontów oraz niektórych innych ustaw.    

W dniach 28 - 29 czerwca 2019 r. na placu przed Miejskim Domem Kultury w 

Opocznie odbyły się „Eko – Logiczne Dni Opoczna”. Podczas wydarzenia zorganizowano 

szereg przedsięwzięć o tematyce ekologicznej, między innymi rozdawano mieszkańcom 

sadzonki drzew i krzewów ozdobnych w zamian za przyniesione przez nich elektrooodpady 

(drobny sprzęt elektryczny, baterie itp.) makulaturę czy plastikowe korki. W celu 

promowania ekologicznych zachowań zorganizowano wiele konkursów i zabaw o tematyce 

ekologicznej. W 2019 r. nawiązano współpracę z Zakładem Energetyki Cieplnej w zakresie 

rozwoju sieci ciepłowniczej  - wykonano przyłączy do siedziby UM, budynków gminnych przy                          

pl. Kościuszki, Muzeum Regionalnego, siedziby ZGM. 

 Gmina Opoczno współpracuje ze spółkami PGNiG S.A. i Polska Spółka Gazownicza 

Oddział w Łodzi, w zakresie rozwoju sieci gazowej. W ramach podpisanego porozumienia 

pomiędzy Gminą Opoczno, a spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dotyczące 

współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta i gminy 

Opoczno, od dnia 22 sierpnia 2018 r. pełnione są dyżury pracowników PGNiG, które 

odbywają się w siedzibie Urzędu Miejskiego, w pierwszą i trzecią roboczą środę miesiąca                    

w godz. od 9.00 do 15.00, w sprawie kompleksowej wymiany ogrzewania na zasilane gazem 

ziemnym. Pracownicy PGNiG pomagają i udzielają wszelkich, szczegółowych informacji na 

każdym etapie: wypełniania dokumentów, zawierania umów, procesu inwestycji zmiany 

ogrzewania.  

W dniu 2 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem Burmistrza Opoczna Nr 151/2019 w sprawie 

nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie zmieniono nazwę 

komórki zajmującej się ochroną środowiska w gminie Opoczno na Wydział Ochrony 

Środowiska, który zajmuje się m.in. tematyką związaną z poprawą jakości powietrza, 

gospodarką odpadami czy ochroną środowiska. Wszystkie działania podejmowane w 

zakresie prowadzonych zadań w ochronie środowiska wpisywały się w Strategię Rozwoju 

Gminy w cel strategiczny III „ Środowisko”  - poprawa warunków środowiska w gminie. 

 

System odbioru i unieszkodliwiania odpadów 
 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno odbywa się na 

podstawie rozwiązań organizacyjnych i technicznych określonych w Ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze. 

zm.) oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno (Uchwała 

Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r.).  

Gmina Opoczna należycie wypełnia zadania i obowiązki wynikające z zapisów w/w 

przepisów prawnych. 

Odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno zajmuje się 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                   
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w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, które zostało wyłonione w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

PGK Sp. z o. o. w Opocznie odbiera od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych 

zarówno zmieszane odpady komunalne jak również odpady zbierane w sposób selektywny                   

tj. opakowania papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, szkło, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny                                    

i elektroniczny, odpady biodegradowalne oraz odpady niebezpieczne.  

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Opoczno stanowiącym akt 

prawa miejscowego określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych                                 

z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno. Odpady komunalne gromadzone 

są przez mieszkańców w odpowiednich pojemnikach oraz workach do tego przeznaczonych. 

Odbiór odpadów komunalnych następuje zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów określonym w Uchwale Nr XXII/220/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 

czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów.Odpady zmieszane oraz segregowane trafiają do Instalacji Komunalnej (dawniej 

RIPOK), którą jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie. 

Na terenie gminy Opoczno znajduje się Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, który zlokalizowany jest na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w 

Różannie. GPSZOK czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz.  700 – 1500, w piątki                                

w godz. 700 – 1800. Mieszkańcy gminy Opoczno mogą bezpłatnie oddać do punktu 

selektywnie zebrane odpady komunalne. 

Do GPSZOK jednorazowo można przywieźć maksymalnie 6 worków z odpadami 

zielonymi o pojemności od 60l do 120l oraz oddać do 2 m3 odpadów remontowych                                

i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane 

odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.  

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXVII/323/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 

2016 r. opłata za odbiór odpadów komunalnych jest uzależniona od ilości osób 

zamieszkujących daną nieruchomość.  

 

Tabela 26. Zestawienie ilości nieruchomości i zadeklarowanych osób zamieszkujących na 

terenie gminy Opoczno w 2019r. 

 
 

Rok 

 
Ilość nieruchomości: 

 
Ilość mieszkańców: 

 
Ilość 

złożonych 
deklaracji 

 
Zamieszkałych 

 
Niezamieszkałych 

(pustostan) 
 
 

 
zamieszkałych 

 

 
zameldowanych 

2019  6 109 
 (punkty 
odbioru) 

452 28 936 osób 34 074 osób 6 793 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Opocznie 

Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a zamieszkałych wynika z faktu, że 

część osób zameldowanych na terenie gminy Opoczno faktycznie w niej nie zamieszkuje. 

Ponadto warto również zauważyć, że w deklaracji wymienia się osoby zamieszkujące daną 

nieruchomość.  

W sytuacji, gdy dana osoba jest zameldowana na terenie gminy Opoczno,                               

a zamieszkuje na terenie innej gminy, ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu zamieszkania.  

 

Tabela 27. Zestawienie ilości odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Opoczno                   

w 2019r.  

 

ROK 

Ilość odpadów 

zmieszanych (od 

mieszkańców) 

[Mg] 

Ilość odpadów 

segregowanych 

(od mieszkańców) 

[Mg] 

Gminny Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(GPSZOK) [Mg] 

2019 3 559,85 1 817,38 96,267 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w 

Opocznie 

 

Tabela 28. Zestawienie poszczególnych frakcji odpadów segregowanych 

odebranych od mieszkańców gminy Opoczno w 2019r. 

     Kod odpadów 
 

2019 
 

15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury) 
410,78 

15 01 07 (Opakowania ze szkła) 
615,48 

15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych) 
289,46 

20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) 
295,18 

20 02 01 (odpady biodegradowalne) 
202,86 

17 01 01 (Odpady betonu i gruzu) 
0 

16 01 03 ( zużyte opony) 
1,82 
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    Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Opocznie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Opocznie 

20 01 35 (odpady elektryczne) 
1,04 

20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne) 
0 

20 01 34 
(baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 

33) 
0,26 

20 01 21 
(lampy i inne odpady zawierające rtęć) 0,50 

Suma: 1 817,38 

Tabela 29. Zestawienie ilości odpadów przyjętych do GPSZOK w 2019r. 

     
Kod odpadów 

2019 
 

20 01 23 
(urządzenia zawierające freony) 1,36 

20 01 36 
(zużyte urządzenia elektryczne) 2,38 

17 01 01 
(Odpady betonu i gruzu) 48,54 

17 01 07 
(zmieszane odpady budowlane) 0,36 

20 01 35 
(odpady elektryczne) 1,52 

20 02 01 
(odpady biodegradowalne) 2,8 

16 01 03 
(zużyte opony) 2,58 

20 03 07 
(odpady wielkogabarytowe) 35,97 

20 01 32 
(leki  inne niż wymienione w 20 01 31) 0,057 

20 01 34 
(baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

01 33) 
0 

20 01 21 
(lampy i inne odpady zawierające rtęć) 0,02 

15 01 01 
(opakowania z papieru i tektury) 0,68 

Suma: 96,267 
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Analiza kosztów Systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Opoczno. 

 Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych, która 

obowiązywała do końca 2019 roku wynosiła - 7,00 zł od osoby miesięcznie. 

W przypadku gdy odpady komunalne nie były zbierane selektywnie (niesegregowane) 

właściciele nieruchomości zobowiązani byli ponosić opłatę w podwójnej wysokości                           

- 14,00 zł od osoby miesięcznie. 

 Od 1 stycznia 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XIV/162/2019 Rady Miejskiej                       

w Opocznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, obowiązująca stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi – 9,00 zł od osoby miesięcznie. 

 Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, 

stawka miesięcznej opłaty od osoby zostaje podwyższona i wynosi – 18,00 zł. 

  

Tabela 30. Zestawienie kosztów dotyczących Systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Opoczno w 2019r. 

Koszty 
 

2019 r. 

Odbiór                                 i zagospodarowanie 
odpadów 

 
2 501 280,00 zł  

GPSZOK 130 000,00 zł                   

Koszty administracyjne 153 270,60 zł 

Razem 2 784 550,60 zł 

Wpływy 2 499 522,18 zł 

Dopłata Gminy 285 028,42 zł 

           Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Opocznie 

 

Odpady zawierające azbest na terenie gminy Opoczno. 

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie 

gminy Opoczno odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Opocznie                    

z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów 

usuwania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Opoczno. 
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Tabela 31. Zestawienie kosztów związanych z odbiorem wyrobów zawierających azbest na 

terenie gminy Opoczno w 2019r. 

 

 
Rok 

 
Ilość 

zgłoszeń 

Nazwa firmy 
odbierajacej 

 

 
Ilość w [Mg] 

 
Kwota [zł] 

2019 150 PHU “PIOTR” Piotr 
Jaszczyński 

ul. Warszawska 
38B 

05-084 Leszno 

341,113 87 311,28 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Opocznie 

 

ZDROWIE 
 

Prawo do ochrony zdrowia, jako podmiotowe prawo jednostki, zapewnia każdemu art. 
68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast ust. 2 nakłada na władze publiczne,                      
w tym i na samorząd terytorialny obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą 
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. W związku z powyższym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w szczególności sprawy ochrony zdrowia. Do zadań 
własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, 
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych należy w szczególności:  
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających              

z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,  
2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych,  
3) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do 

zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,  
4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców gminy.  
Ponadto do zadań własnych gminy należą zadania z zakresu ochrony zdrowia 

psychicznego regulowane są przepisami ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego i wydanych na podstawie ustawy przepisów wykonawczych, m.in. 
rozporządzenia Rady Ministrów z 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i 
prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania 
zaburzeniom psychicznym. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia organy administracji 
rządowej i samorządu terytorialnego, czyli także organy gminy, SPZOZ, jednostki pomocy 
społecznej, szkoły i uczelnie, zakłady penitencjarne, placówki resocjalizacyjne, jednostki 
wojskowe, są zobowiązane do organizowania i prowadzenia działań w zakresie promocji 
zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. 
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I. Lecznictwo ambulatoryjne 
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą 
wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane świadczenia 
opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach 
ambulatoryjnych. Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, 
pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 
Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ został określony w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej ( t.j. Dz.U.2016.86). 
Świadczenia lekarza POZ obejmują m.in. profilaktykę chorób, w tym badania i porady 
w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne, udzielanie porad 
w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie 
obrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem oraz inne świadczenia 
wynikające z potrzeb populacji objętej opieką. 
Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, 
rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania 
świadczeń. 
Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-
neonatologiczno - ginekologiczną nad populacją objętą opieką. 
 W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nieodpłatne świadczenia medyczne w ramach 
podpisanych umów z NFZ udzielają publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Na 
terenie gminy Opoczna funkcjonują następujące placówki POZ. 
 
1. Publiczne 

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im.                                     
E. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno, tel. 44 754 48 04, 

2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa  
w Opocznie, ul. Szpitalna 1, 26-300 Opoczno, tel. 44 754 48 33, 

3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia  
w Mroczkowie Gościnnym, Mroczków Gościnny 44 A, tel. 44 754 48 97. 

 
2.  Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej działające na terenie Gminy Opoczno: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vita-Med." s.c., 
ul. Partyzantów 1 A, 26-300 Opoczno, 
tel. 44 754 20 46, 44 755 01 37, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMER" Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 5, 26-300 Opoczno, 
tel. 44 755 00 33, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESCULAP", 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 18, 26-300 Opoczno, 
tel. 44 755 24 22, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTRUM", 
ul. Partyzantów 16A, 26-300 Opoczno, 
tel. 44 736 14 06. 
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II. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są udzielane       
w poradniach specjalistycznych w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia przez lekarza 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Poradnie w ramach podpisanych umów NFZ 
udzielają bezpłatnie świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania od lekarza POZ lub 
innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie nie jest 
wymagane do  ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry oraz wenerologa. Problemy 
związane z dostępnością do bezpłatnych świadczeń wynikają z niskich kontraktów, które nie 
zabezpieczają potrzeb mieszkańców gminy i powiatu. 
 
III. Leczenie stomatologiczne 
Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent ma 
prawo wybrać dowolną placówkę lub dowolnego dentystę spośród udzielających świadczeń                    
w zakresie lecznictwa stomatologicznego na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. 
W ramach świadczeń gwarantowanych lekarz dentysta zapewnia pacjentom bezpłatne 
badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. Pacjentowi 
zgłaszającemu się z bólem, świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia. 
 
IV. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 
Od 1 października 2017 r. bezpłatne usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego w ramach podpisanej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia umowy świadczy: 
SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie. 
Pacjent w porze nocnej, w święta i w dni wolne od pracy może skorzystać z tej formy opieki 
zdrowotnej poprzez wizytę w ZOZ, wezwanie lekarza lub pielęgniarki do domu albo 
skonsultować się z lekarzem przez telefon w przypadku:                                                         

 nagłego zachorowania, 
 nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie 

zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub 
leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, 

 gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco 
niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. 

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie ( np. zastrzyki) w ramach porady 
udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być 
wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. 
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać: 

 wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, 
 recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, 
 rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, 
 skierowania do specjalisty. 

 
V. Ratownictwo Medyczne (Pogotowie) 
Państwowe Ratownictwo Medyczne zapewnia pomoc każdej osobie znajdującej się  
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli stanu wymagającego podjęcia 
natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych, w związku z nagłym lub 
przewidywanym w krótkim czasie pojawieniem się objawów pogorszenia zdrowia, którego 
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bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub 
uszkodzenie ciała, lub utrata życia.  
Zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania wynikają z ustawy z dnia 8 września 2006 
roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993 ze zm.) 
Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia a na 
obszarze województwa – wojewoda, którego zadaniem jest też jego planowanie, 
organizowanie i koordynowanie systemu.  
Pomoc medyczną w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego zapewnia: 
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
- Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie. 
Pogotowie może wezwać każdy, kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan.  
Wezwanie zespołów ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie  
w sytuacjach wymagających natychmiastowego podjęcia medycznych czynności 
ratunkowych w stosunku do osoby znajdującej się w stanie zagrożenia zdrowotnego.  
Zespół ratownictwa medycznego udziela świadczeń w miejscu zdarzenia i jeżeli zachodzi 
potrzeba transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego pod 
względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego 
przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. 
 
VI. Szpitalny Oddział Ratunkowy ( SOR) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy Im. Edmunda Biernackiego w Opocznie 
Świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielane są w stanach 
nagłych niezwłocznie i bez skierowania. Pacjent może skorzystać z tej formy opieki 
zdrowotnej w przypadkach stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. 
Szpitalny Oddział Ratunkowy nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani 
lekarza poradni specjalistycznej. 
 
VII. Lecznictwo szpitalne 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego               
w Opocznie świadczy usługi medyczne na rzecz zachowania, ratowania, przywracania                       
i poprawy stanu zdrowia mieszkańcom powiatu opoczyńskiego oraz osobom potrzebującym. 
Szpital jest jedyną taką placówką działającą na terenie powiatu. Szpital posiada łącznie 185  
łóżek w tym 5 inkubatorów. Leczenie szpitalne odbywa się na niżej wymienionych 
oddziałach: 

 Blok Operacyjny, 
 Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
 Chirurgii Ogólnej, 
 Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej, 
 Dziecięcy, 
 Ginekologiczno–Położniczo–Noworodkowy i Blok Porodowy, 
 Wewnętrzny z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 
 Pracownia nieinwazyjnych badań kardiologicznych przy oddziale wewnętrznym, 
 Szpitalny Oddział Ratunkowy, 
 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000757
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej finansowany jest ze środków 
otrzymywanych z NFZ w ramach podpisanych umów. 
 

W 2019 roku Gmina Opoczno przystąpiła do dwóch ogólnopolskich kampanii mających 
na celu promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy Opoczno. 
1) Kampania „Odpowiedź masz we krwi” ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat 

chorób krwi i szpiku kostnego, ich niespecyficznych objawów, przebiegu i metod leczenia. 
Intencją Partnerów kampanii jest poprawa wykrywalności chorób hematologicznych 
poprzez edukację na temat objawów i istoty wczesnej diagnostyki w powodzeniu terapii 
oraz upowszechnienie morfologii jako jednego z podstawowych narzędzi 
diagnostycznych. U podstawy kampanii leży przekonanie, że choć choroby krwi i szpiku 
kostnego mają różne przyczyny i objawy, łączy je jeden wspólny mianownik – 
nieprawidłowości wykrywane w morfologii krwi obwodowej. 

2) „Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka” to kampania, której głównym celem jest 
zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod 
skutecznej profilaktyki. W ramach programu „Akademia Czerniaka” został przygotowany 
dla nauczycieli konspekt lekcji edukacyjnej o czerniaku, tak aby mogli oni przeprowadzić 
lekcję w swojej klasie. Z kolei uczniowie, dzięki specjalnie przygotowanemu filmikowi 
oraz materiałom informacyjnym (ulotki, plakaty) dowiadują się jak prawidłowo 
sprawdzać skórę by uchronić się przed czerniakiem. Po skończonych zajęciach uczniowie 
będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętności przeprowadzenia 
samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy 
ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE (tzw. „czerniakowe abecadło”). 
Dzięki zdobytej wiedzy młodzież może stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych 
środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych ale 
skutecznych działań profilaktycznych. „Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka” 
realizowany jest przy współpracy z trzema szkołami podstawowymi, których organem 
prowadzącym jest Gmina Opoczno.  

 

OŚWIATA   
 
Podstawowym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, 

wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, w innych formach wychowania 
przedszkolnego oraz w szkołach podstawowych.  Gmina Opoczno była organem 
prowadzącym dla 5 przedszkoli i 1 punktu przedszkolnego w Bielowicach oraz 13 szkół z 
oddziałami przedszkolnymi, w tym, jednego Zespołu Szkól Samorządowych nr 1, 
składającego się ze szkoły podstawowej i liceum samorządowe. Ponadto w ewidencji 
niepublicznych szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest inny organ niż JST 
znajdowało się:  5 przedszkoli niepublicznych,  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Mistrzostwa Sportowego, a także 3 szkoły podstawowe, prowadzone przez stowarzyszenia - 
Kruszewiec, Wola Załęża i Dzielna, w której funkcjonuje również przedszkole. 
 W roku 2019 do szkół gminnych uczęszczało 3497 uczniów ( w tym 446 do Liceum 
Samorządowego), natomiast do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
250. Do przedszkoli 1285 dzieci ( 345 w prywatnych).  
Dane wg SIO stan na 30 września 2019 r. 
Wydział Edukacji prowadził następujące działania: 
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Prowadzenie i uzupełnianie baz danych w Zmodernizowanym Systemie Informacji 
Oświatowej oraz przekazywanie do systemu centralnego w MEN. Rozpatrywanie i 
upoważnianie dyrektorów szkół i przedszkoli do dostępu do bazy danych w 
Zmodernizowanym Systemie Oświatowym. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej 
Systemu Informacji Oświatowej w zakresie przekazywania danych: nauczycieli z awansem 
zawodowym, uczniów korzystających z pomocy materialnej, uczniów spełniających 
obowiązek szkolny, obowiązek nauki za granicą lub u pracodawcy, danych dziedzinowych 
dotyczących zarządzania i administrowania oświatą, potwierdzanie poprawności danych do 
naliczania subwencji oświatowej. Prowadzenie spraw związanych z realizacja obowiązku 
szkolnego oraz obowiązku nauki na terenie Gminy Opoczno. Obsługa funduszu 
zdrowotnego dla nauczycieli oraz funduszu na wspieranie dokształcania zawodowego 
nauczycieli. Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych dyrektorów szkół i 
przedszkoli. Obsługa INFO SYSTEMU zaangażowania umów i faktur w budżecie. 

Weryfikacja list uczniów z poszczególnych szkół w celu przydziału  biletów wolnej jazdy 
do szkoły na rok szkolny 2019/2020 – uczniowie wg obwodów własnych szkół.  Dokonanie 
wyliczeń z „metryczki z MEN” na uczniów w danych kategoriach i wagach.   Wyliczanie i 
przygotowanie do wypłaty przez wydział budżetowy comiesięcznych dotacji dla 
niepublicznych i publicznych placówek, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina 
Opoczno. Przygotowanie informacji do wydziału budżetowego w sprawie zwrotu kosztów 
dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na 
terenie Gminy Opoczno, a będące mieszkańcami innych gmin. Przygotowanie planu dotacji 
dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych oraz innych wydatków związanych z 
zadaniami wydziału na rok budżetowy 2020. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłku 
zdrowotnego dla nauczycieli. Przygotowanie treści Zarządzenia Burmistrza Opoczna w 
sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2019 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na 
które dofinansowanie jest przyznawane. Rozpatrywanie wniosków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. 

Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 12 uczniów 
otrzymało wyprawkę - (weryfikacja rozliczeń ze szkół podległych Gminie Opoczno i Starostwu 
Powiatowemu w Opocznie, przygotowywanie list wypłat dla wnioskodawców ze szkół 
niepodlegających Gminie Opoczno, przygotowanie rozliczenia zbiorczego do Wydziału 
Budżetowego i Kuratorium Oświaty). Realizacja zadań związanych z wnioskowaniem i 
rozliczeniem corocznej dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów 
realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w 
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zwrot 23 pracodawcom 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników (weryfikacja wniosków, przygotowanie 
decyzji administracyjnych, zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o braku 
notyfikacji pracodawcom, przesyłanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis do 
UOKiK-u, koszt - 304.001,02 zł.. Prowadzenie ewidencji szkół i przedszkoli, w tym szkół i 
przedszkoli niepublicznych. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,  zmianach we 
wpisie, wykreślenia (wpisano nową placówkę - Przedszkole E - 7). Obsługa zadań związanych 
z dowozem do szkół:  realizacja umowy z MPK na dowóz do szkół (dowozem objętych było 
737 uczniów, koszt - 366.001,02 zł) - rozliczanie kosztów dowozu, zwrot kosztów dowozu 
uczniów niepełnosprawnych - dowozem objętych było 22 uczniów, koszt 36.098,00 zł 



60 
 

(rozpatrywanie wniosków, wyliczanie kosztów dowozu, przygotowywanie umów, rozliczenia 
miesięczne na podstawie frekwencji uczniów; realizacja zadań wynikających z umowy ze 
Starostwem Powiatowym w Grójcu, dotyczącym dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Nowym Mieście, rozliczanie not księgowych wystawionych przez 
powiat grójecki). Obsługa zadań: konkursu na absolwenta-prymusa, konkursu na dyrektora 
szkoły/przedszkola, awans zawodowy nauczycieli( na nauczyciela kontraktowego - 6, na 
nauczyciela mianowanego - 6, na nauczyciela dyplomowanego - 10), fundusz zdrowotny dla 
nauczycieli (objętych było 7 nauczycieli, koszt - 34.250,00 zł), dofinasowania kosztów 
kształcenia zawodowego nauczycieli ( 9 nauczycieli, koszt - 12.110,00 zł) Nagrody Burmistrza 
Opoczna dla wyróżniających się nauczycieli otrzymało 16 pedagogów. Nauczaniem 
indywidualnym i zindywidualizowana ścieżką nauczania objętych było 57 uczniów. 

 

ROLNICTWO 
 

Warunki przyrodnicze 
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiada niewielkie kompetencje w 

zakresie kształtowania ustroju rolnego oraz wpływu na stan rozwoju rolnictwa. Ustawa z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) nie nakłada na 
samorząd żadnych zadań własnych z tej dziedziny. Szczątkowe zadania w tej dziedzinie 
wynikają z:  
- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1161) w zakresie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
uwzględniającego zapisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  
- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 333), 

- ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 888). 

Warunki przyrodnicze gminy Opoczno nie sprzyjają rozwojowi intensywnego i 
wysokotowarowego rolnictwa. Łącznie obszar wiejski gminy Opoczno to 16 589 ha. 
Największym sołectwem jest Kraśnica, która zajmuje 11,31 % tego obszaru, najmniejszym 
Ziębów – to tylko 0,8% obszaru wiejskiego gminy.  
Grunty przeznaczone do użytkowania rolniczego stanowią ponad 67 % powierzchni gminy, z 
czego grunty orne 54 %, pozostałe to trwałe użytki zielone.  
Problemem jest jakość gleb. Gleby klasy I i II nie występują na terenie gminy. Gleby III klasy 
stanowią niecałe 8,5 % ogólnej powierzchni. Dominują gleby klasy IV i V 
 
Tabela 32. Zestawienie gleb na obszarze wiejskim w gminie Opoczno według klas i 

sposobów użytkowania 

 
Rodzaj i przeznaczenie użytku 

gruntowego 
 

 
Powierzchnia na 
terenie wiejskim 

gminy Opoczno w ha 

 
Udział procentowy 
powierzchni użytku 

gruntowego w powierzchni 
obszaru wiejskiego gminy 

Opoczno 

Grunty orne  8921,4006  53,79  

Trwałe użytki zielone  2182,0579  13,16  

Grunty leśne, zadrzewione, 
zakrzewione  

3985,2511  24,03  
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Grunty pod wodami  196,8141  1,19  

Sady  190,6284  1,15  

Grunty zabudowane  528,3391  3,19  

Pozostałe  581,7103  3,51  
Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Opoczno 

Tabela 33. Klasy bonitacyjne gleb w gminie Opoczno 

Klasa bonitacyjna Powierzchnia na terenie 
wiejskim gminy Opoczno 

w ha 

Udział procentowy powierzchni 
użytku gruntowego w powierzchni 
obszaru wiejskiego gminy Opoczno 

Grunty orne 

I 0,00 0% 

II 0,00 0% 

III a 108,1046 1,21% 

III b 650,7806 7,29% 

IV a 2529,8879 28,36% 

IV b 1322,5126 14,82% 

V 2489,8383 27,91% 

VI 1820,2766 20,40% 

Trwałe użytki zielone 

I 0,00 0% 

II 0,05 0% 

III 114,5459 5,25% 

IV 1217,1997 55,78% 

V 752,3625 34,48% 

VI 97,8998 4,49% 
Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Opoczno 

16 obrębów geodezyjnych w gminie Opoczno jest zakwalifikowanych jako obszary o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania. Podstawą wyodrębnienia takich obszarów są 
warunki naturalne oraz demograficzne terenu określone następującymi cechami:  

 występowanie gleb słabych i bardzo słabych o niskiej produktywności, której nie da 
się podnieść w inny sposób, niż poprzez poniesienie nadmiernych kosztów i które 
nadają się głównie do ekstensywnej produkcji zwierzęcej, 

 produkcja jest wynikiem niskiej produktywności środowiska i w związku z tym jest 
niższa od wartości średniej krajowej mierzonej za pomocą podstawowych 
wskaźników ekonomicznych w rolnictwie,  

 niska lub malejąca populacja mieszkańców, która jest zależna od produkcji rolnej, a 
czego efektem jest postępująca degradacja tych terenów z powodu zaprzestania 
gospodarowania.  
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Tabela 34. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (na podstawie 

komunikatu JUNG w Puławach) 

Lp. Nazwa obrębu Typy obszarów  o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania 

ONW z ograniczeniami 
naturalnymi strefa I – 
ONW 5 

ONW z ograniczeniami 
naturalnymi strefa II – 
ONW 6 

1 Adamów X  

2 Antoniów  X 

3 Bielowice X  

4 Brzustówek X  

5 Bukowiec X  

6 Dzielna  X 

7 Januszewice X  

8 Janów Karwicki X  

9 Karwice X  

10 Kliny X  

11 Kol Wólka Karwicka X  

12 Kolonia Kruszewiec  X 

13 Kolonia Libiszów X  

14 Kolonia Ziębów  X 

15 Kraszków X  

16 Kraśnica X  

17 Kruszewiec  X 

18 Libiszów  X 

19 Międzybórz  X 

20 Modrzew X  

21 Modrzewek  X 

22 Mroczków Duży  X 

23 Mroczków Gościnny X  

24 Ogonowice X  

25 Ostrów  X 

26 Różanna X  

27 Sielec X  

28 Sitowa X  

29 Sobawiny X  

30 Sołek X  

31 Stużno  X 

32 Stużno Kolonia X  

33 Wola Załężna X  

34 Wygnanów X  

35 Wólka Karwicka  X 

36 Zameczek X  
Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Opoczno 
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Realizacja funduszu sołeckiego 
 

Jak wynika z poniższych zestawień wydatki „funduszu sołeckiego” w 2019r. zrealizowane 

zostały w 95,05%.  

W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane za 2019 roku w ramach funduszu 

sołeckiego to kwota 680.982,76, z tego: 

wydatki bieżące: 516.911,16 zł 

wydatki majątkowe: 164.071,60 zł  

 Tabela 35. Szczegółowa realizacja Funduszu Sołeckiego 

dział rozdz. par. Treść 

plan 

wydatków  

2019 rok  

fundusz 

sołecki 

wykonanie 

na 

31.12.2019 

rok 

% 

wykonania 

600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 224 494,94 224 294,94 99,91 

  60016   Drogi publiczne gminne 224 494,94 224 294,94 99,91 

    4170 wynagrodzenia bezosobowe 33 605,00 33 605,00 100,00 

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 94 623,87 94 423,87 99,79 

    4270 zakup usług remontowych 35 882,47 35 882,47 100,00 

    4300 zakup usług pozostałych 39 481,44 39 481,44 100,00 

    6050 

wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 20 902,16 20 902,16 100,00 

754     

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  

przeciwpożarowa 7 000,00 6 703,50 95,76 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 6 703,50 95,76 

    4300 zakup usług pozostałych 7 000,00 6 703,50 95,76 

801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 847,12 50 517,49 99,35 

  80101   Szkoły Podstawowe 50 847,12 50 517,49 99,35 

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 099,16 11 805,58 97,57 

    4270 zakup usług remontowych 30 736,91 30 716,91 99,93 

    4300 zakup usług pozostałych 8 011,05 7 995,00 99,80 

900     

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 172 478,02 169 395,48 98,21 
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  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 83 256,08 82 840,40 99,50 

    4300 zakup usług pozostałych 11 200,00 11 144,82 99,51 

    6050 

wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 72 056,08 71 695,58 99,50 

  90095   Pozostała działalność 89 221,94 86 555,08 97,01 

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00 16 979,46 97,03 

    4300 zakup usług pozostałych 12 186,18 11 391,06 93,48 

    6050 

wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 59 535,76 58 184,56 97,73 

921     

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO  223 301,65 193 270,03 86,55 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 166 566,97 136 903,67 82,19 

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 125 436,97 115 990,67 92,47 

    4270 zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 100,00 

    4300 zakup usług pozostałych 16 000,00 15 913,00 99,46 

    6050 

wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 20 130,00 0,00 0,00 

  92195   Pozostała działalność 56 734,68 56 366,36 99,35 

    4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 100,00 

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 11 594,55 11 436,92 98,64 

    4220 zakup środków żywności 26 540,13 26 329,44 99,21 

    4300 zakup usług pozostałych 17 200,00 17 200,00 100,00 

926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 38 315,00 36 801,32 96,05 

  92605   

Zadania w zakresie kultury fizycznej i 

sportu 21 815,00 20 513,28 94,03 

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 155,00 14 853,28 98,01 

    4270 zakup usług remontowych 660,00 660,00 100,00 

    4300 zakup usług pozostałych 6 000,00 5 000,00 83,33 

  92695   Pozostała działalność 16 500,00 16 288,04 98,72 

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 998,74 99,96 

    6050 

wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 13 500,00 13 289,30 98,44 
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      Ogółem 716 436,73 680 982,76 95,05 

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków  w podziale na 

poszczególne sołectwa z wyodrębnieniem realizowanych przedsięwzięć: 

Lp Sołectwo Zakres zrealizowanego przedsięwzięcia 

Plan 

Kwota wydatków 

wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego 

  Bieżące Majątkowe 

1. Adamów 1. Dofinansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Sielcu   500,00   

2. Wsparcie dla świetlicy w Karwicach- zakup 

opału   500,00   

3. Organizacja imprezy integracyjnej dla 

społeczności wsi Adamów, w tym m.in. zakup art. 

spożywczo-przemysłowych, gastronomicznych 

oraz usług rekreacyjno-rozrywkowych   4 997,73   

FS   4 131,44   

5. Zakup AGD, wyposażenia i mebli na potrzeby 

KGW ( w tym:  lodówka, okap kuchenny, garnki, 

czajnik, termosy kateringowe i krzesła)   4 000,00   

    RAZEM Adamów 14 131,44 14 129,17 0,00 

2. Antoniów 1. Zakup i montaż wykładziny tarket dla Szkoły 

Podstawowej w Kraśnicy   3 005,32   

2. Budowa altany wraz z wyposażeniem i 

utwardzeniem terenu   9 963,00   

    RAZEM Antoniów 13 011,05 12 968,32 0,00 

3. Bielowice 1. Naprawa dróg i udrożnienie rowów w 

Bielowicach, w tym praca sprzętu, zakup 

kruszywa, szlaki oraz żwiru   15 341,80   

2. Wykonanie i montaż barierki przy schodach 

świetlicy wiejskiej w Bielowicach   4 950,00   

3. Zakup opału ( Eko-groszek) do świetlicy w 

Bielowicach   1 600,00   

4. Organizacja imprezy integracyjnej p.n. ,,Dni 

Bielowic" w tym m.in. usługi rekreacyjno-

rozrywkowe, art. spożywcze i przemysłowe, 

nagłośnienie, scena i obsługa muzyczna)   4 988,91   
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5. Zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych 

na potrzeby świetlicy  wiejskiej   498,84   

6. Zakup trzewików damskich na działalność Koła 

Gospodyń Wiejskich   2 767,50   

7. Przewóz mieszkańców Bielowic w ramach 

wycieczki mającej na celu poznawanie innych 

kultur   1 000,00   

8. Zakup programu komputerowego Microsoft 

Office H&B 2019 na potrzeby świetlicy w 

Bielowicach   610,00   

9. Opłata za korzystanie z Sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Bielowicach w 2019 r.   0,00   

10. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej   3 000,00   

    RAZEM Bielowice 36 141,80 34 757,05 0,00 

4.  Brzustówek 1. Remont Szkoły Podstawowej w Modrzewku z 

siedzibą w Ziębowie   2 500,00   

2.Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Brzustówek     18 450,00 

3. Dostawa szlaki i żwiru   1 168,78   

    RAZEM  Brzustówek 22 118,78 3 668,78 18 450,00 

5.  Bukowiec 

Op. 

1. Naprawa dróg gminnych oraz zakup kruszywa   5 500,00   

2.Zakup węgla do ogrzewania budynku świetlicy 

wiejskiej   0,00   

3. Zakup materiałów na ocieplenie budynku 

świetlicy wiejskiej   23 930,55   

    RAZEM  Bukowiec Op. 32 708,33 29 430,55 0,00 

6.  Dzielna 1. Remont drogi w m. Dzielna   11 327,30   

2. Zakup - drukarki, podgrzewacz gastronomiczny 

do potraw, warnik do wody, maszynka do mięsa, 

termos stalowy, żelazko parowe.   2 478,00   

3. Zakup ciągniczka - kosiarka   9 999,00   

4. Impreza integracyjna z okazji Dni Dzielnej, w 

tym zakup art. spożywczych i przemysłowych   4 895,35   

    RAZEM Dzielna 28 877,30 28 699,65 0,00 

7.  Janów 1. Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe   2 998,74   
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Karwicki 2. Zakup namiotu na stelażu stalowym   1 238,30   

3. Zakup opału do świetlicy w Karwicach (eko-

groszek)   500,00   

4. Dofinansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Sielcu   500,00   

5. Impreza aktywizacyjno - sportowa, w tym zakup 

art. spożywczo-przemysłowych i usług 

rekreacyjno-rozrywkowych   4 994,26   

6. Doposażenie KGW (zakup kuchenki gazowej, 

zamrażarki,  trzewików damskich )   4 383,75   

7. Zakupy związane z utrzymaniem boiska 

sportowego, w tym zakup paliwa, środków 

ochrony roślin, sadzonek drzew   3 184,27   

    RAZEM Janów Karwicki 18 215,00 17 799,32 0,00 

8.  Januszewice 1. Wykonanie remontu drogi gminnej w m. 

Januszewice   10 144,06   

2. Zakupy na potrzeby Klubu sportowego ,,Atom 

Januszewice", w tym zakup kosy spalinowej, 

paliwa, sprzętu sportowego, drzwi do budynku 

klubowego oraz podestów   5 077,61   

3. Remont korytarza na piętrze Szkoły 

Podstawowej w Januszewicach   5 990,00   

4. Zakup chustek salinówek i korali na potrzeby  

KGW Januszewic   999,87   

    RAZEM Januszewice 22 444,06 22 211,54 0,00 

9.  Karwice 1. Zakupy na świetlice: termos, garnek, mikrofon 

bezprzewodowy, kable do głośników, rolety, stoły 

składane   5 381,67   

2. Zakup strojów ludowych męskich 2 kpl. oraz 

butów damskich   3 966,75   

3. Zakup eko-groszku do ogrzewania świetlicy   1 000,00   

4. Organizacja imprezy  aktywizacyjnej ,, Dni 

Karwic" , w tym zakup art. spożywczo-

przemysłowych i usług rekreacyjno-rozrywkowych   3 496,75   

5. Dofinansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Sielcu   500,00   

6. Remont kosiarki oraz zakup paliwa   900,00   
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    RAZEM Karwice 15 287,98 15 245,17 0,00 

10.  Kliny 1. Wykonanie projektu technicznego remontu 

drogi gminnej     4 920,00   

2. Remont korytarza górnego- zakup tarketu dla 

Szkoły Podstawowej w Januszewicach   4 990,00   

3. Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni 

na plac zabaw w miejscowości Kliny     9 170,88 

4. Rozbudowa zjazdu z montażem przepustu na 

działkę gminną (na plac zabaw)   880,00   

    RAZEM Kliny 20 962,24 10 790,00 9 170,88 

11.  Kraszków 1. Kontynuacja zadania w zakresie rozbudowy 

świetlicy w Kraszkowie   0,00 0,00 

    RAZEM Kraszków 20 130,00 0,00 0,00 

12. Kraśnica 1. Zakup kruszywa z przeznaczeniem na remont 

dróg dojazdowych do pól i praca sprzętem    5 503,68   

2. Zorganizowanie aktywizacyjnej imprezy pt. ,, 

Ziemniak na Ludowo", w tym zakup art. 

spożywczo-przemysłowych oraz usług 

rozrywkowych   3 460,15   

3. Zakup i montaż  wykładziny tarket dla Szkoły 

Podstawowej w Kraśnicy   4 989,68   

4. Wykonane projektu technicznego oraz budowa 

odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kraśnica 

Podedworna     16 500,00 

    RAZEM Kraśnica 30 503,68 13 953,51 16 500,00 

13. Kruszewiec  1. Odmulenie części rowu przez wieś Kruszewiec 

plus usługa sprzętowo transportowa   3 722,79   

2. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy przy OSP 

Kruszewiec   6 160,00   

3. Wykonanie ogrodzenia placu przy budynku OSP 

Kruszewiec   6 703,50   

    RAZEM Kruszewiec 17 022,79 16 586,29 0,00 

14. Kruszewiec 

Kol. 

1. Zakup kruszywa na utwardzenie drogi    2 191,30   

2. Organizacja imprezy aktywizacyjnej 

mieszkańców sołectwa, w tym zakup art. 

spożywczo-przemysłowych, AGD i usług 

rekreacyjno-rozrywkowych   2 000,00   
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3. Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oświetlenia przy budynku świetlicy     4 674,00 

4. Plac zabaw - projekt techniczny + wykonanie     9 471,00 

    RAZEM Kruszewiec Kol. 19 191,30 4 191,30 14 145,00 

15. Libiszów  1. Wykonanie ulepszonego pobocza z kostki 

brukowej od kościoła w stronę wiaduktu - 

dofinansowanie     3 000,00 

2. Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w 

Libiszowie   1 822,71   

3. Wykonanie projektu i budowa boiska do 

siatkówki przy blokach w Libiszowie     13 289,30 

4. Organizacja mikołajek dla dzieci w połączeniu ze 

spotkaniem opłatkowym oraz zakup AGD na 

potrzeby świetlicy   6 438,15   

    RAZEM Libiszów 24 901,70 8 260,86 16 289,30 

16. Libiszów 

Kol. 

1. Wykonanie ulepszonego pobocza z kostki 

brukowej od kościoła w stronę wiaduktu     17 902,16 

2. Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w 

Libiszowie   958,47   

    RAZEM Libiszów Kol. 18 902,16 958,47 17 902,16 

17. Międzybórz 1. Zakup kruszywa na drogi gminne wraz z pracą 

sprzętu   6 000,00   

2. Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w 

Libiszowie   958,47   

3. Zakup paliwa do kosiarki i agregatu 

prądotwórczego   974,82   

4. Festyn rodzinny ,, Jak na pierogi to do 

Międzyborza", w tym zakup art. spożywczo-

przemysłowych oraz usług rekreacyjno-

rozrywkowych   3 970,98   

5. Zakup namiotu stalowego oraz AGD na świetlicę   4 000,00   

    RAZEM Międzybórz 15 974,68 15 904,27 0,00 

18. Modrzew 1. Zakup tłucznia i utwardzenie drogi   10 600,00   

2. Zakup części i akumulatora do kosiarki   600,00   

3. Zakup paliwa do kosiarki   486,54   
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4. Remont Szkoły Podstawowej w Modrzewiu z 

siedzibą w Ziębowie   2 576,00   

    RAZEM Modrzew 14 276,00 14 262,54 0,00 

19. Modrzewek 1. Remont Szkoły Podstawowej w Modrzewiu z 

siedzibą w Ziębowie   10 481,12   

    RAZEM Modrzewek 10 481,12 10 481,12   

20. Mroczków 

Duży 

1. Zakup przepustów drogowych (rur PCV)   4 000,00   

2. Zakup tłucznia, kruszywa drogowego   8 000,00   

3. Zakup usługi oczyszczania rowów i poboczy   5 660,91   

4. Zakup namiotu do prezentacji sołectwa i KGW   2 251,90   

5. Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży 

z sołectwa grających w klubie sportowym   1 000,00   

6. Zakup wyposażenia namiotu wiejskiego (stół, 

krzesła)   1 688,06   

    RAZEM Mroczków Duży 22 660,91 22 600,87 0,00 

21. Mroczków 

Gościnny 

1. Projekt techniczny remontu dróg osiedlowych w 

technologii podwójnego powierzchniowego 

utrwalania emulsją asfaltową - płatność druga   12 355,00   

2. Remont drogi gminnej w Mroczkowie 

Gościnnym   13 161,11   

    RAZEM Mroczków Gościnny 25 516,11 25 516,11 0,00 

22. Ogonowice 1. Projekt drogi na tzw. ściegnach szymankowych   3 000,00   

2. Drogi dojazdowe do pól, w tym zakup kruszywa, 

szlaki i piasku oraz usług transportowo-

sprzętowych   4 641,80   

3. Impreza aktywizacyjna dla mieszkańców 

Ogonowic, w tym zakup art. spożywczych, 

gastronomicznych oraz usług rekreacyjno-

rozrywkowych   4 887,95   

4. Zakup kuchni gazowo-elektrycznej na świetlicę 

wiejską w Ogonowicach   1 785,00   

5. Zajęcia na pływalni w Opocznie dla dzieci z 

Ogonowic   5 000,00   

6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ogonowicach 

- zakup art. gastronomicznych   1 500,00   
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7. Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz 

montaż ogrodzenia placu zabaw przy SP w 

Ogonowicach     14 970,00 

    RAZEM Ogonowice 36 141,80 20 814,75 14 970,00 

23. Ostrów 1. Konserwacja i nawożenie boiska, paliwo do 

kosiarki i konserwacja kosiarki   1 791,46   

2. Zakupy na świetlicę wiejską, w tym m.in. eko-

groszek, art. biurowe, art. sportowe oraz AGD   4 599,34   

3. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, 

siłowni oraz ławek na plac zabaw w Ostrowie     24 572,68 

    RAZEM Ostrów 30 973,52 6 390,80 24 572,68 

24. Różanna 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz remontu drogi w m. Różanna   5 000,00   

2. Organizacja festynu rodzinnego, w tym zakup 

art. spożywczych, gastronomicznych, sportowych 

oraz usług rekreacyjno-rozrywkowych   4 998,50   

3. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. 

Różanna     5 965,50 

4. Wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową 

przy siłowni plenerowej w Różannej   6 826,50   

    RAZEM Różanna 22 986,18 16 825,00 5 965,50 

25. Sielec 1. Zakup kruszywa wraz z usługą transportowo-

sprzętową i remont drogi   8 340,10   

2.Wykonanie tablic informacyjnych z numerami 

nieruchomości oraz wymiana tablic nieaktualnych   1 564,56   

3. Dofinansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego w Szkole Podstawowej w Sielcu   700,00   

    RAZEM Sielec 11 240,10 10 604,66 0,00 

26. Sitowa 1. Zakup 2 kompletów strojów ludowych męskich   3 500,00   

2. Organizacja imprezy integracyjnej, w tym zakup 

art. spożywczo-przemysłowych, gastronomicznych 

i usług rekreacyjno-rozrywkowych   2 256,48   

3. Przegląd kosiarki - traktorka, zakup art. na 

wymianę zużytych części - w celu utrzymania 

boiska sportowego   399,00   

4. Zakup sprzętu AGD na świetlicę ( w tym 

lodówka, kuchenka, zmywarka i inne)   6 980,00   
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5. Zakup stołów, krzeseł oraz szafek kuchennych 

na wyposażenie świetlicy wiejskiej   7 600,00   

    RAZEM Sitowa 23 817,45 20 735,48 0,00 

27. Sobawiny 1. Zakup lamp ulicznych ledowych 

energooszczędnych wraz z wymianą   11 144,82   

2. Zakup wiaty przystankowej    4 000,00   

3. Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w 

Libiszowie    1 916,93   

4. Zakup wyposażenia dla KGW w Sobawinach w 

tym m.in.: buty, korale, chusty, patelnia gazowa i 

inne  AGD   6 442,68   

    RAZEM Sobawiny 24 395,00 23 504,43 0,00 

28. Sołek 1. Zakup kruszywa 0- 31 mm   9 240,00   

2. Zakup kruszywa grubego 0-63 mm   840,00   

3. Rozłożenie i utwardzenie dróg kruszywem   2 388,92   

    RAZEM Sołek 12 468,92 12 468,92 0,00 

29. Stużno 1. Zakup kruszywa na remont drogi w Stużnie   4 139,87   

2. Zakup oleju napędowego na utrzymanie boiska 

sportowego   599,71   

3. Dofinansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Sielcu   500,00   

4. Zabawa integracyjna dla mieszkańców Stużna 

"Lato w Stużnie", w tym zakup grilla, art. 

spożywczych i usługi rozrywkowej   3 000,00   

5. Zakup akcesoriów kuchennych dla KGW w 

Stużnie   997,84   

6. Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w 

Stużnie   5 000,00   

    RAZEM Stużno 14 239,87 14 237,42 0,00 

30. Stużno Kol. 1. Dostawa kruszywa oraz usługi transportowo-

sprzętowe przy remoncie drogi   7 000,00   

2. Zakup materiałów do pokrycia dachowego 

altany   2 980,46   

3. Zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji 

dnia dziecka, w tym zakup art. spożywczo-

  
1 981,15   
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przemysłowych oraz sportowych 

4. Dofinansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Sielcu   649,00   

    RAZEM Stużno Kol. 12 649,63 12 610,61 0,00 

31. Wola 

Załężna 

1. Zakup tłucznia do utwardzenia dróg 

dojazdowych do posesji w Woli Załężnej   3 893,92   

2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

powiatowej (przez las)     7 106,08 

3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

powiatowej (pod Zameczek)     19 000,00 

4. Zakup sprzętu AGD dla KGW Wola Załężna ( 

lodówka, kuchenka i termos stalowy)   5 678,00   

    RAZEM Wola Załężna 36 141,80 9 571,92 26 106,08 

32. Wólka 

Karwicka 

1. Zakup kruszywa, szlaki i żwiru oraz usług 

transportowo-sprzętowych na remont dróg 

dojazdowych do pól   12 800,00   

2. Zakup namiotu stalowego oraz AGD na świetlice 

(taboret gazowy, garnek)   2 593,90   

    RAZEM Wólka Karwicka 15 396,41 15 393,90 0,00 

33. Wygnanów 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej remontu dróg w Wygnanowie   17 500,00   

2. Zakup bramy do ogrodzenia placu zabaw na 

terenie Szkoły Podstawowej w Wygnanowie   2 800,00   

    RAZEM Wygnanów 20 347,83 20 300,00 0,00 

34. Ziębów 1. Remont Szkoły Podstawowej w Modrzewiu z 

siedzibą w Ziębowie   4 179,79   

2. Zakup namiotu imprezowego na potrzeby 

sołectwa Ziębów   1 439,00   

3. Zakup stołów i krzeseł na potrzeby sołectwa   4 919,72   

4. Zakup paliwa do kosiarki   499,87   

    RAZEM Ziębów 12 179,79 11 038,38 0,00 

      

RAZEM wydatki bieżące i majątkowe   

516 

911,16 164 071,60 

      OGÓŁEM wydatki funduszu sołeckiego 
716 

680 982,76 
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436,73 

 

Dochody i wydatki związane z rolnictwem 
 

Niewielki zakres zadań własnych gminy związanych z rolnictwem znajduje 
odzwierciedlenie w budżecie gminy . W dziale Rolnictwo i łowiectwo znajdują się po stronie 
dochodów wpływy z dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego od paliwa 
rolniczego w 2019 roku była to kwota 513 194,11 zł. 
Po stronie wydatków w tym dziale znajdowały się cztery pozycje: 
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej od paliwa rolnej – 513 194,11zł. 
- dotacja dla spółki wodnej Ostrów – 4 700,00 zł. 
- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi – 14 500 zł. 
Gmina uzyskuje ponadto dochód z podatku rolnego i leśnego. Dochód gminy z tego tytułu 
zależny jest od wysokości stawki bazowej. Stawka podatku rolnego uzależniona jest od 
średniej ceny skupu żyta za okres  jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 2019 i wyniosła 54,36 zł. za 1dt. Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, podatek rolny od 1ha przeliczeniowego 
gruntów gospodarstw rolnych wynosi 2,5q żyta, co stanowi w roku 2019 kwotę 135,90 zł za 
1ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów  rolnych wynosi 
równowartość 5q żyta, co w przeliczeniu daje na 2019 rok stawkę podatku 271,80 zł według 
stawek ogłoszonych przez GUS. 
Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada 
Miejska w Opocznie skorzystała z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust 3 ustawy o 
podatku rolnym i obniżyła cenę skupu żyta do kwoty 41,60 zł. za 1q, co daje 76,53% kwoty 
ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1ha przeliczeniowego 
gruntów gospodarstw rolnych wyniósł 104,00 zł, zaś gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie 
wchodzących w skład gospodarstw rolnych 208,00 zł. z 1ha fizycznego. 
Wpływy z podatku rolnego w 2019 roku 

  16.558,36 zł ( osoby prawne)  

 715.375,34 zł. ( osoby fizyczne) 
Skutki obniżenia stawek podatku rolnego – 215.946,00 zł. 
W przypadku podatku leśnego, stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, 
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały roku poprzedzające rok podatkowy. W 2019 roku cena ta wyniosła 191,98 zł za 1m3 
i została ogłoszona komunikatem Prezesa GUS. Podatek leśny za dany rok podatkowy 
stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej sprzedaży 
drewna co w przeliczeniu na stawkę podatku leśnego na 2019 rok wynosi 42,24 zł. z 1ha. 
Podatek leśny na terenie Gminy Opoczno w 2019 roku został naliczony zgodnie z 
obowiązującym komunikatem. 
Wpływy z podatku leśnego w 2019 roku  

 77.519,00 (osoby prawne) 

 66.301,65 (osoby fizyczne) 
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Projekty realizowane na terenach wiejskich 
 
W 2019 roku na obszarze wiejskim Gminy Opoczno realizowano łącznie 15 projektów. 

Ich ogólna wartość (na podstawie wniosku w przypadku projektów niezakończonych lub 

wartości rozliczeniowej w przypadku projektów zakończonych) wyniosła: 11 203 278,43 zł  

Wartość dofinansowania: (na podstawie wniosku w przypadku projektów niezakończonych 

lub wartości rozliczeniowej w przypadku projektów zakończonych) wyniosła: 5 799 139,38 zł  

Do powyższych danych nie wliczono projektów w których: 

1) Beneficjentem jest PGK Sp. z  o.o., 
2) Beneficjentem są stowarzyszenia aplikujące w Stowarzyszeniu Dolina Pilicy, dla 

których wnioski przygotowuje Urząd Miejski w Opocznie, 
3) Projektu modernizacji targowiska w Opocznie, mimo iż jest to operacja całkowicie 

adresowana do rolników, bo tylko oni będą mogli korzystać z wiaty handlowej. 
 

KULTURA FIZYCZNA, SPORT 
 

 Działania na rzecz rozwoju sportu  
 
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą 

wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. 

W związku z powyższym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców związanych z kulturą fizyczną i sportem oraz zapewnieniem terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

Zadania z obszaru wspierania sportu i kultury fizycznej gmina Opoczno realizuje 
poprzez: 
1.Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji sportowych w zakresie organizacji imprez 
sportowych (np. zakup nagród, sprzętu sportowego) oraz udziału ich członków w zawodach 
sportowych. 
2.Przeznaczanie środków finansowych na dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach (SKS/UKS). 
3.Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych. 
4.Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.  

Podstawową formą wspierania sportu przez gminę Opoczno jest przekazywanie 
dotacji klubom sportowym, które są podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i 
zadania w zakresie kultury fizycznej. Przyznane środki finansowe przeznaczane są na 
pokrycie kosztów zatrudnienia szkoleniowców, utrzymania obiektów sportowych, zakupu 
sprzętu sportowego, napoi, wynajem transportu, hal sportowych oraz pokrycie opłat 
regulaminowych i sędziowskich. 
W tym zakresie w roku 2019 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert, na które wpłynęło w 
pierwszym półroczu 15 ofert, a w drugim półroczu 13 ofert. Powołana Zarządzeniem 
Burmistrza Opoczna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert, w 
wyniku czego podpisano 15 umów w pierwszym półroczu i 13 umów w drugim półroczu na 
realizację zadań publicznych z zakresu: 
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1) organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego (min. 3 jednostki treningowe 
w tygodniu) oraz udział w zawodach i rozgrywkach organizowanych w zakresie piłki 
nożnej mężczyzn, jak i kobiet prowadzonych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej w Łodzi 
i Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, 

2) organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego (min. 3 jednostki treningowe 
w tygodniu) w zakresie podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki prowadzonych przez 
Związki Sportowe, 

3) prowadzenia sekcji szachowej, pływackiej, piłki siatkowej, 
4) sportów walki. 

 
Liczba osób, które były beneficjentami w/w zadań to około 855 uczestników. 
 
Tabela 36. Kwoty dotacji w roku 2019 
 

LP. Nazwa klubu Kwota dotacji 

1. Ludowy Klub Sportowy Ceramika 
Opoczno 

I półrocze 
80.000,00 

II półrocze 
80.000,00 

2. Zakładowy Ludowy Klub Sportowy 
WOY-Bukowiec Opoczyński 

12.000,00 8.000,00 

3. Ludowy Klub Sportowy „Atom” 
Januszewice 

8.000,00 8.000,00 

4. Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” 
Wola Załężna 

12.000,00 12.000,00 

5. Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Mroczków-Dzielna” 

11.000,00 15.000,00 

6. Kobiecy Klub Sportowy „Kaja 
Opoczno” 

12.000,00 12.000,00 

7. Ludowy Klub Sportowy 
„Opocznianka”- sekcja szachy 

2.800,00 2.800,00 

8. Ludowy Klub Sportowy 
„Opocznianka”- pływanie 

8.100,00 8.100,00 

9. Ludowy Klub Sportowy 
„Opocznianka”- ciężary 

24.000,00 24.000,00 

10. Uczniowski Międzyszkolny 
Ludowy Klub Sportowy „Pegaz” 

8.000,00 8.000,00 

11. Klub Sportów Walki K. O. 
Opoczno 

6.000,00 6.000,00 

12. Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportów Walki FF Sport Opoczno 

6.000,00 6.000,00 

13. Młodzieżowy klub Sportowy 
Volley Żelazny Opoczno 

3.000,00 Nie przystąpił 

14. Akademia Sportu „ACTIVE” 11.000,00 11.000,00 

15. Ludowe Towarzystwo Sportowe 
Opoczno Sport Team 

4.000,00 Nie przystąpił 

 
Łącznie na  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku wydatkowano środki 
finansowe w wysokości 809.525,91zł, z czego 408.800,00 zł przeznaczono na dotacje. 
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Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja 
sportu, to bardzo istotne i skuteczne  elementy procesu  edukacji i wychowania  młodego  
pokolenia. 
W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne,                         
a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie 
intensywne. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, 
nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich 
różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres 
aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. 
Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że młodzież 
chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. 

W związku z tym gmina podejmuje działania na rzecz sportu biorąc udział m. in.                           
w ministerialnym projekcie „Umiem Pływać”. W roku 2019 objęto 30 uczniów (tj. trzy grupy) 
kl. I - III szkół podstawowych bezpłatnymi lekcjami nauki pływania. Zajęcia w ramach 
projektu odbywały się po godzinach lekcyjnych dzieci i prowadzone były przez instruktorów 
pływania na Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”. Dzieci uczestniczyły w 20 h zajęć, 
prowadzonymi zgodnie z wytycznymi MSiT. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu 
pokrywał jego operator tj. Łódzka Federacja Sportu, a był to koszt 11.400,00. Projekt 
powszechnej nauki pływania był propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach 
sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza 
obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. 

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, 
stanowiły atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście 
profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych. Zajęcia w ramach projektu 
powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości 
nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i 
podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w 
czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego 
stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez 
względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Ważnym aspektem była również 
edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. 
 
Program lekcji został opracowany przez najlepszych specjalistów z Polskiego Związku 
Pływackiego, był więc gwarancją efektywnej nauki dzieci. Warto podkreślić, że pływanie jest 
postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływając na 
sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczyniając się do podnoszenia 
ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej 
sprawni, wykazują się większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie 
i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania 
wad postawy. 

Działając na rzecz sportu gmina w ramach ogłoszonego konkursu przez Fundację 
„Orły Sportu” w Pucku „Lokalny Animator Sportu” pozyskała kwotę 21.600,00 zł na 
częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia animatorów zatrudnionych na opoczyńskich 
Orlikach. Celem projektu było upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i 
młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych. Projekt polegał na udziale finansowym MSIT w pokryciu kosztów 
zatrudnienia animatorów – osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowe, na 
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obiektach powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 
2012”. Animatorzy organizowali na orlikach zawody w piłkę nożną, turnieje w piłkę siatkową, 
tenisa ziemnego oraz imprezy dla niepełnosprawnych, turnieje abstynenckie, Dzień Dziecka.  
Mimo, iż obiekty te funkcjonują już od kilku lat, to zainteresowanie taką formą aktywnego 
spędzania wolnego czasu jest wciąż duże, o czym świadczą stałe rezerwacje. 

Gmina działając na rzecz sportu ustanawia także stypendia sportowe przeznaczone 
dla szczególnie uzdolnionych zawodników. Stypendium sportowe może zostać przyznane 
zawodnikom zrzeszonym w klubach sportowych i podmiotach zajmujących się 
organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej, mającej siedzibę na terenie Gminy 
Opoczno, uprawiającym sport i osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Do Urzędu Miejskiego w Opocznie w 2019 r. 
zostało skierowanych 51 wniosków o przyznanie stypendium sportowych za osiągnięcia 
wysokich wyników sportowych w 2018 r. Stypendyści otrzymywali stypendia na okres 3 
miesięcy w zależności od osiągnięć w wysokości od 100,00 zł do 600,00 zł miesięcznie – 
łączna kwota przeznaczona na ten cel to 30 000,00.  
 
Grupę sportową, którą gmina wspiera krzewiąc kulturę fizyczną stanowią UKS/SKS - y 
działające przy szkołach podstawowych podległych Gminie Opoczno. Poprzez wspieranie 
działalności szkolnych klubów sportowych, gminie zależy na odpowiednim przygotowaniu 
dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej w życiu dorosłym oraz do świadomej troski o 
własne  i innych zdrowie. W tym celu kluby organizowały zajęcia, zawody i imprezy sportowo 
–rekreacyjne, a za przyznane środki finansowe w 2019 roku – 21.583,56 zł - dokonywały 
zakupów sprzętu sportowego, pucharów, medali oraz nagród dla uczestników zawodów 
sportowych. 

Gminie zależy, aby wychowywać dzieci i młodzież do systematycznej, w miarę 
intensywnej i odpowiednio długo trwającej aktywności fizycznej, ponieważ przyczynia się 
ona do optymalnego i auksologicznego rozwoju psychofizycznego, społecznego oraz 
sprawnościowego. Poprzez aktywność fizyczną kształtujemy u młodzieży prozdrowotny styl 
życia, a także zmniejszamy ryzyko chorób w życiu dorosłym oraz lepsze samopoczucie. W 
związku z powyższym gmina zabezpiecza w budżecie środki na organizacje zawodów 
sportowych w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych. W 2019 roku zabezpieczono kwotę w 
wysokości 3.000,00 zł. Należy podkreślić, że w zawodach sportowych udział bierze ponad 
1.000 uczniów gminnych szkół podstawowych zarówno miejskich jak i wiejskich. Gmina 
zabezpiecza także środki na przejazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, aby wspierać i 
doskonalić wszechstronny rozwój ucznia. W 2019 roku była to kwota 11.424,90.  

W 2019 roku gmina pierwszy raz ogłosiła Konkurs na Najlepszego Sportowca i Trenera 
Roku. Głównym celem konkursu był rozwój i promocja sportu na terenie Gminy Opoczno. 
Do konkursu zgłosiło się 22 sportowców i 9 trenerów. Kapituła zadecydowała, że w kategorii 
„Najlepszy Sportowiec”: 
III m zajęła zawodniczka reprezentująca Klub Kolarski „Luks Sławno” 

II m zajęła zawodniczka reprezentująca KSW KO Opoczno  

I m zawodnik reprezentujący Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportów Walki FF SPORT 
OPOCZNO 

Nagrodę specjalną dla najmłodszej zawodniczki biorącej udział w Konkursie na Najlepszego 
Sportowca wygrała zawodniczka z Uczniowskiego Międzyszkolnego Ludowego Klubu 
Sportowego „PEGAZ”. 
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Natomiast w kategorii „Najlepszy Trener”: 

III m zdobył trener Akademii Sportu ACTIVE Opoczno  

II m trener KSW KO Opoczno 

I m trener Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportów Walki FF SPORT OPOCZNO 

Nagrody dla zwycięzców ufundowali sponsorzy. Po raz pierwszy również gmina 
zorganizowała Bal Mistrzów Sportu, w celu integracji społeczności sportowej. Należy 
podkreślić, że każdy          z uczestników balu pokrył koszty swojego udziału.  

             Gmina promując sport każdego roku organizuje Uroczyste Podsumowanie Roku 
Sportowego. Na uroczystości podsumowującej działalność sportową za rok 2019 wyróżniono 
około 170 sportowców, trenerów i działaczy sportowych, którzy krzewią i promują sport na 
terenie gminy.  

Działając na rzecz sportu gmina każdego roku przyznaje środki dla stowarzyszeń                   
i organizacji sportowych, które wspólnie z Gminą Opoczno promują aktywność fizyczną. 
Aktywność niesie ze sobą wiele korzyści dla zdrowia, pozwala utrzymać nie tylko dobrą 
formę fizyczną, lecz także psychiczną. Poza tym regularny ruch zmniejsza ryzyko wielu 
chorób. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna, zarówno w życiu młodych osób, jak i 
starszych. Dlatego w każdym wieku należy się ruszać w miarę swoich możliwości. 
Udowodniono, że osoby aktywne, w porównaniu do osób mało aktywnych, cieszą się 
lepszym samopoczuciem, rzadziej odczuwają dolegliwości psychiczne lub fizyczne, takie jak 
obniżony nastrój czy bóle głowy. Aktywność fizyczna kojarzy się z uprawianiem różnych 
dyscyplin sportowych, w każdym wieku i w każdej grupie wiekowej. Współpracując ze 
stowarzyszeniami Gmina Opoczno była organizatorem wielu imprez sportowych dla dzieci, 
młodzieży i seniorów. Były to m. in. wyścigi rowerowe, biegowe, maratony i półmaratony 
piesze, rozgrywki w piłkę siatkową, nożną, siatkonogę, gale boksu i kickboxingu, festiwale 
szachowe,  orlikowe turnieje, biegi trzeźwości, rajdy rowerowe, Dzień Dziecka, Dni Opoczna, 
zimowiska i wypoczynek wakacyjny, Mikołajki, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, 
spływy kajakowe, pikniki morsów, turniej w halową piłkę nożną, turnieje szachowe, 
warcabowe, bilardowe, tenisa stołowego, treningi wakacyjne, olimpiady dla 
niepełnosprawnych, amazonek, seniorów, zawody emerytów i rencistów, zawody z 
kulturystyki, taniec sportowy, czy wyjazdy na imprezy sportowe. Liczba osób, które były 
odbiorcami w/w zadań to około 7.000 uczestników. Działacze sportowi, przy wsparciu 
finansowym gminy organizując imprezy sportowo – rekreacyjne, kupowali sprzęt sportowy i 
napoje, wynajmowali transport, wnosili opłaty regulaminowe oraz sędziowskie. Faktury i 
rachunki przedkładane były do realizacji w Gminie Opoczno. 

Gmina promując sport podejmuje również działania na rzecz rozwoju sportu osób 
niepełnosprawnych. W tym celu wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Opocznie 
zorganizowano XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych. 
Olimpiady Specjalne Polska to program akredytowany przez międzynarodowy ruch Special 
Olympics Inc., którego główną działalnością jest organizowanie treningów i zawodów 
sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez sport niepełnosprawni 
zawodnicy rozwijają się zarówno fizycznie, jak i społecznie. Uczą się nowych umiejętności, 
przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. Sport pozwala 
zawodnikom na pokazanie  ich emocji, pełnienie różnych ról społecznych, edukację, 
aktywność zawodową. Dzięki takim inicjatywom gmina przełamuje stereotypy, przyczynia się 
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do lepszego zrozumienia i akceptacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, podejmuje 
inicjatywy na rzecz poprawy ogólnej sprawności oraz jakości życia osób niepełnosprawnych, 
aktywizuje sportowo osoby niepełnosprawne, wspiera udział niepełnosprawnych 
zawodników w zawodach, zwiększa dostęp do działalności sportowej prowadzonej przez 
kluby i stowarzyszenia sportowe na rzecz osób niepełnosprawnych oraz podnosi poziom 
życia mieszkańców niepełnosprawnych poprzez stwarzanie warunków do aktywności 
fizycznej. 

„Opoczno promuje sport, sport promuje Opoczno” to także wspieranie organizacji 
imprez o charakterze tanecznym np. maratony fitness. W 2019 roku odbył się Charytatywny 
Maraton Fitness z okazji Dnia Kobiet, którego celem było propagowanie aktywnego i 
zdrowego styl życia, promującego zdrowy i aktywny nawyk czynnego wypoczynku, zasady 
fair play w sporcie i w życiu, kształtowania wytrwałości, podnoszenia własnej samooceny,  
pobudzania do rozwoju, a także rozwijanie empatii, kształtowanie postaw prospołecznych 
oraz integracja społeczności lokalnej. Ponadto podczas trwania maratonu odbyła się zbiórka 
funduszy na rehabilitację chłopca z fundacji „Zdążyć z pomocą”.  Projekt skierowany był do 
młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. W poprzednich latach w maratonie brało 
udział około 700 uczestników. Młodzież uwielbia propagować dobrą zabawę w miłym 
towarzystwie przy energetyzującej muzyce oraz promować zdrowy, aktywny i empatyczny 
styl życia. W projekt zawsze włącza się  nie tylko samorząd gminny, policja, straż pożarna i 
miejska, fundacje, szkoły, lokalni przedsiębiorcy, harcerze, stowarzyszenia, koła 
wolontariatu, ale i lokalne media. Liczba uczestników świadczy dużym zainteresowaniu i 
potrzebie organizacji niniejszego wydarzenia. W Opocznie tego typu wydarzenie jest 
organizowane jedynie raz w roku, a opinie po maratonie są zawsze pozytywne. Organizacja 
takich przedsięwzięć to aktywizacja dzieci i młodzieży do czynnego spędzania wolnego czasu 
np. poprzez uczestnictwo w ramach SKS w różnych dyscyplinach sportowych. Dzięki 
założonym celom maratonu uczniowie będą potrafili animować swój wolny czas, podniosą 
swoją sprawność fizyczną, nauczą się, jak dbać o zdrowie, urodę i właściwą dietę nie tylko 
swoją ale i najbliższych. Będą potrafili przeprowadzić rozgrzewkę i stretching po zakończonej 
aktywności fizycznej. Będą także potrafili zatańczyć proste układy choreograficzne do 
popularnych przebojów muzycznych. W efekcie uczestnicy nauczą się podstaw prawidłowych 
kroków fitness i zachowania prawidłowej postawy ciała. Gmina wspiera również uczestników 
zawodów tanecznych, którzy w 2019 roku odnieśli następujące sukcesy: Puchar Świata 
Uniejów 2019, III miejsce solo dance show, I miejsce duet slow, I miejsce solo dance pop, 
Mistrzostwa Świata Chorwacja-Pula III miejsce solo slow, II miejsce mini formacja dance 
show, Mistrzostwa Polski II miejsce solo dance show, II miejsce solo dance pop, Mistrzostwa 
Ekstraklasy I miejsce solo modern i I miejsce solo rylicall. 

Do działań na rzecz sportu i kultury fizycznej gminy należy także tworzenie, 
utrzymywanie oraz zapewnienie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych dla 
mieszkańców. Gmina Opoczno dysponuje bogatą infrastrukturą sportową. Są to m. in. boiska 
sportowe w liczbie pięć, o łącznej powierzchni 4 h. Główna płyta boiska na stadionie przy ul. 
Sportowej 1 jest pełnowymiarowym boiskiem spełniającym wymogi PZPN. W miejscowości 
Bielowice gm. Opoczno zlokalizowane jest boisko trawiaste z kompleksem pomieszczeń 
socjalnych – szatniami. Z obiektu tego w 2019 r. korzystali  zawodnicy LUKS Mroczków – 
Dzielna, gdzie prowadzono treningi sportowe. Czynne boiska trawiaste zlokalizowane są 
również w miejscowościach: Januszewice – tam treningi prowadzi LKS Atom Januszewice, 
Wola Załężna – LKS Olimpia Wola Załężna i Mroczków Gościnny, gdzie treningi prowadzi  LKS 
Mroczków. Na obiektach tych oprócz regularnych  treningów prowadzone są mecze ligowe. 
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Mimo, nakładu ciężkiej i ciągłej pracy, stan wszystkich boisk jest wzorcowy. Należy 
zaznaczyć, że obiekty sportowe są ogólnodostępne, więc koszty utrzymania tych obiektów są 
duże i ciągle wzrastają. 

Gmina zapewniając tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe zabezpiecza również 
środki na utrzymanie obiektów sportowych tj. kompleksy boisk Orlik przy ul. Kossaka                       
i ul. M. Curie – Skłodowskiej, boiska sportowe w Bielowicach oraz w Woli Załężnej. W 2019 r. 
wydatkowano na ten cel 55.753,93. W ramach tych środków pokryto miedzy innymi: 
pomiary kontrolne i przeglądy, koszty zużycia energii oraz wody, koszty napraw 
remontowych, w tym naprawy budynków socjalnych, bramki aluminiowe ich montaż i 
elementy mocowania, remont boisk tartanowych, naprawa nawierzchni trawy sztucznej, 
wentylatory, instalacja elektryczna, naprawa ogrodzeń i piłko chwytów na obiektach Orlik. 
Ponadto dokonano zakupu sprzętu sportowego w postaci piłek, pompek, znaczników i innych 
upominków na Dzień Dziecka na Orlikach, wodę do picia, animacje, art. spożywcze na Dzień 
Dziecka oraz środki czystości. Zabezpieczono również środki na utrzymanie obiektu 
sportowego stadion przy Al. Sportowej 1, który od 1 lipca 2019 roku wrócił w użytkowanie 
gminy. Na bieżące utrzymanie stadionu wydatkowano 68.727,09. W ramach tych środków 
wyremontowano pomieszczenia socjalne, wymieniono instalacje elektryczną oraz szafy 
elektryczne na boisku, pokryto koszty zużycia energii elektrycznej, wody, wywozu ścieków i 
nieczystości płynnych (brak kanalizacji), naprawę szamba, naprawę hydrauliki, naprawę pieca 
i pompy, udrożnienie odpływu, dezynsekcji, przeglądy, zakup trawy, nawozu, wapna, Eko 
groszku, ziemi, oleju do ogrzewania, oleju i paliwa do kosiarek, inne drobne naprawy. Należy 
zaznaczyć, że gmina podpisała z LKS Ceramika Opoczno porozumienie, w wyniku którego 
klub zwraca koszty mediów i ogrzewania. Od 1 lipca kwota ta wynosi 15.934,62.  

Budżet sportowy to także wynagrodzenie dla pracowników obsługujących obiekty 
sportowe podlegające gminie oraz siłownie zewnętrzne (tj. stadion sportowy, dwa orliki, 
cztery siłownie zewnętrzne, obiekt sportowy w Bielowicach oraz obiekt sportowy przy 
zalewie). Na ten cel w roku 2019 zabezpieczono kwotę w wysokości 66.345,00 zł. 

 Oprócz boisk sportowych Gmina Opoczno dysponuje także krytą pływalnią, która 
poprzez swoją działalność ma ogromny wpływ na rozwój sportu i kultury fizycznej. 

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” została oddana do użytku 25.11.2003r. Obiekt 
zaprojektowany jako budynek parterowy częściowo podpiwniczony. Główna część – hala 
basenowa przykryta dachem w kształcie fali. 
Podstawowe parametry budynku: 

• powierzchnia zabudowy – 2456,6m² 
• powierzchnia całkowita – 3535,9m² 
• powierzchnia użytkowa – 2400,4m² / podbasenie – 733,4m² 
• kubatura – 15660m² 

Obiekt składa się następujących zespołów funkcjonalnych: 
1. zespół wejściowy – reprezentacyjny - front całkowicie przeszklony. W miejscu tym 

znajduje się mini bar ze stolikami przeznaczonymi do konsumpcji gdzie można 
również zaopatrzyć się w akcesoria do pływania 

2. zespół basenowy: 
• Basen sportowy o wymiarach 25x12,5m głębokości od 1,4- 1,8m posiadający 6 torów 

pływackich 
• Basen rekreacyjny o wymiarach 12,5-6m głębokości od 0,7-0,9m 

znajdują się w nim 2 gejzery wodne, masaż karku, 2 x przeciwprąd, 
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• Zjeżdżalnia wodna długości 58mb znajdująca się częściowo na zewnątrz budynku 
zakończona wanną hamującą 

• Sala ćwiczeń 149,4m² 
3. zespół przebieralniowo-natryskowy – dwie szatnie damskie wyposażone po 50 szafek 

ubraniowych; dwie szatnie męskie wyposażone po 50 szafek ubraniowych w każdej po 
8 natrysków oraz jedna szatnia dla osób niepełnosprawnych mieszcząca 5 szafek 
ubraniowych wyposażona w wózek inwalidzki 

4. zespół saunowy (odnowy biologicznej) 
• sauna parowa 
• sauna 60ºC 
• sauna 100ºC 
• Nefrytowe łóżko masujące 
• Aquavibron – zestaw do masażu 
• wejście z hali basenowej lub bezpośrednie z kasy 
• szatnia damska oraz szatnia męska wraz z natryskami 
• na hali saun znajduje się basen schładzający o wymiarach 2x4m głębokości 1,2m, 

4 prysznice oraz wiadro schładzające oraz leżaki do relaksu 
5. zespół personelu 
6. zespół administracji 
7. zespół techniczny 
8. pomieszczenia techniczne 

 
W 2019 finansowanie działalności : 
 
1) Wpływy z usług za rok 2019  -  1 099 973,40 zł 

2) Dotacja przedmiotowa z budżetu za rok 2019  -  803 592,98 zł 

3) Przychody ogółem  -  1 930 924,68 zł 

4) Wynik finansowy  -  - 6 646,94 zł 

 
Ważniejsze wydarzenia  w roku 2019 na terenie Krytej Pływalni „OPOCZYŃSKA FALA” 
w Opocznie, które mają wpływ na rozwój i promocję sportu na terenie gminy: 
05.06.2019  w godz.9oo-11oo  odbyły się szkolne zawody sportowe w pływaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Opocznie – udział 42 uczniów 
Marzec – czerwiec 2019 rok odbyły się zajęcia nauki pływania dla dzieci w ramach projektu 
„Umiem Pływać”: 
-Gmina Paradyż 60 uczniów (kwiecień – czerwiec) 
-Gmina Poświętne 50 uczniów (marzec – czerwiec) 
-UKS „Błękitni” Miedzna Drewniana 30 uczniów 
-UKS „Młodzi Liderzy” Białaczów 30 uczniów 
-UKS „Olimpia” 23 uczniów 
Łącznie w projekcie udział wzięło 193 uczniów. 
Wrzesień – grudzień 2019 rok odbyły się zajęcia nauki pływania dla dzieci w ramach projektu 
„Umiem Pływać”: 
-Gmina Opoczno 30 uczniów 
-Gmina Paradyż 54 uczniów 
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-Gmina Sławno 15 uczniów 
-Gmina Poświętne 45 uczniów 
Łącznie w projekcie udział wzięło 144 uczniów. 
Wrzesień 2019 roku udział przedszkoli z Gminy Opoczno w ramach projektu budżetu 
obywatelskiego „Bezpieczeństwo nad wodą” organizowane prze Wodne Ochotnicze  
Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach. 
24.10.2019 roku w godz. 9.00 – 11.00 odbyły się zawody  
-ZSS nr 1 – 21 osób 
-ZSS nr 2 – 7 osób 
-ZSS nr 3 – 22 osoby 
-ZSPryw – 25 osób 
Łącznie udział wzięło 75 uczniów. 
30.10.2019 roku odbyły się zawody sportowe w pływaniu szkół powiatu opoczyńskiego                
w ramach Licealiady 
-ZSS nr 1 35 osób 
-ZSS nr 3 21 osób 
-I LO 15 osób 
-ZSPryw 25 osób 
Łącznie udział wzięło 92 uczniów. 
 
Ponadto: 

• W okresie ferii zimowych, przerwie świątecznej wiosennej, wakacje oraz przerwa 
świąteczna zimowa – bilet ulgowy w tym czasie wynosi 4,5zł poniedziałek-piątek, 
5,5zł sobota-niedziela- święta 

• Każdy weekend w cenie biletu wstępu możliwość korzystania z wodnego toru 
przeszkód na terenie Krytej Pływalni „OPOCZYŃSKA FALA” 

• Wraz z Generations Sp. z o.o. Sp.k. Prowadzona jest kampania edukacyjno-
promocyjna Kinder+Sport radość z Pływania kierowana do uczniów klas I-III szkół 
podstawowych 

Reasumując, Gmina Opoczno w pełni wywiązuje się z realizacji zadań z zakresu sportu 
tj. zaspokaja potrzeby mieszkańców związanych z kulturą fizyczną i sportem oraz 
zapewnieniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przyświeca jeden cel: 
„Opoczno promuje sport, sport promuje Opoczno”. Zjawiskiem szczególnie znaczącym we 
współczesnej kulturze stał się sport i jest to bardzo widoczne w naszej gminie. Sport zajmuje 
coraz więcej miejsca w życiu indywidualnym i społecznym mieszkańców. Chociaż podlega 
ustawicznym zmianom, wciąż nosi znamiona jednego z najważniejszych fenomenów 
współczesnej kultury. Znaczenie sportu wyrasta z jego korzystnego oddziaływania na 
zdrowie, samopoczucie i wygląd człowieka. W życiu społecznym sport pełni funkcję rozrywki, 
daje możliwość poczucia przynależności społecznej, absorbuje wyobraźnię i emocje. Nasi 
sportowcy, trenerzy i działacze sportowi promują aktywność fizyczną, która niesie ze sobą 
wiele korzyści dla zdrowia. Pozwala utrzymać nie tylko dobrą formę fizyczną, lecz także 
psychiczną. Poza tym regularny ruch zmniejsza ryzyko wielu chorób. Aktywność fizyczna jest 
bardzo ważna, zarówno w życiu młodych osób, jak i starszych. Dlatego w każdym wieku 
należy się ruszać w miarę swoich możliwości. Podejmowanie sportu prowadzi do 
przywrócenia lub zapewnienia równowagi psychofizycznej, dobrego samopoczucia i zdrowia, 
sprawdzenia swoich możliwości, rywalizacji i uznania własnej wartości. Uprawiając sport 
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poszukujemy w nim fascynacji, ryzyka, przygody a przede wszystkim przyjemności, bliskości   
i towarzystwa. Takie wartości promują opocznianie, a widoczne to jest w ilości 
organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych, w wysokich wynikach sportowych          
a przede wszystkim w ilości przybywających klubów, stowarzyszeń oraz frekwencji 
zawodników i uczestników na imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych. 

 Działalność klubów i stowarzyszeń sportowych i ich osiągnięcia w 
zakresu sportu 
 

Stowarzyszenia prowadzące szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym 
prowadzonym przez Związki Sportowe to:  
 
Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „PEGAZ” przy Zespole Szkół Prywatnych 
w Opocznie 

Klub prowadzi szkolenia sportowe nieprzerwalnie od 2001 r. W sekcji  lekkoatletycznej w 
2019 r. trenowało 62 zawodników i zawodniczek w wielu od 12 do 19 roku życia. 
Przeprowadzonych zostało 300 godzin zajęć sportowych, a zawodnicy uczestniczyli w wielu 
zawodach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Celem klubu jest zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży, udział w zawodach LA rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz 
podniesienie sprawności fizycznej. Treningi prowadzone były przez czteroosobową 
wykwalifikowaną kadrę.  

Lekkoatleci w 2019 r. zdobyli szereg medali i tytułów min.: 
– II m, IV miejsce w trójskoku na Mistrzostwach Polski LZS, 
- II m, IV m w skoku w dal na Mistrzostwach Polski LZS, 
- I m, II m miejsce w skoku wzwyż w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego U-18, U-20,  
- I m, II m, III m, V m w trójskoku w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego U-18, U-20,  
- II m, III m w trójskoku w Indywidualnych Halowych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS woj. 
Łódzkiego w LA, 
- III m w skoku w dal w Indywidualnych Halowych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS woj. 
Łódzkiego LA, 
- III m w trójskoku w Mistrzostwach Polski U18, 
- XIV m w skoku wzwyż w Mistrzostwach Polski U18, 
- III m, X m w skoku wzwyż w Mistrzostwach Polski U20, 
- VI m w trójskoku w Mistrzostwach Polski U20, 
- I m, II m, V m w skoku wzwyż w V Ogólnopolskim Otwartym Mityngu LA Polanik Cup, 
- II m, III m w skoku w dal w V Ogólnopolskim Otwartym Mityngu LA Polanik Cup, 
- I m w skoku w dal w Wojewódzkim Mitingu „LA dla dzieci”, 
- I miejsce na 60 m w Wojewódzkim Mitingu „LA dla dzieci”, 
- III m na 300 m w Finale Centralnym XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS, 
- I m, V m na 100 m w Finale Centralnym XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS, 
- I m, V m na 60 m w Indywidualnych Halowych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS woj. Łódzkiego 
LA, 
- I m, II m na 200 m w Indywidualnych Halowych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS woj. 
Łódzkiego, 
- III m na 200 m w Indywidualnych Halowych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS woj. Łódzkiego 
LA, 
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- III m na 300 m w Małym Memoriale Kamili Skolimowskiej, 
- I m na 60 m w Małym Memoriale Kamili Skolimowskiej, 
- I m na 100 m w Małym Memoriale Kamili Skolimowskiej, 
- I m na 300 m w Międzywojewódzkich Mistrzostwach woj. Łódzkiego U16, 
- III m na 100 m w Międzywojewódzkich Mistrzostwach woj. Łódzkiego U16, 
- I m, III m, V m na 60 m w Finale Ogólnopolskich Zawodów LA „LA dla każdego”, 
- I m na 60 m w Wojewódzkim Mitingu „LA dla dzieci”, 
- II m na 200 m w Wojewódzkim Mitingu „LA dla dzieci”, 
- I m na 60 m w Mistrzostwach woj. Łódzkiego U14, 
- I m na 300 m w Mistrzostwach woj. Łódzkiego U14, 
- I m, VI m na 100 m w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego U16, 
- I m na 60 m w Otwartych Mistrzostwach woj. Łódzkiego U12, 
- I m na 60 m w Nestle Cup Mistrzostwa woj. Łódzkiego, 
- I m, II m, III m na 300 m w Nestle Cup Mistrzostwa woj. Łódzkiego, 
- I m na 100 m w V Ogólnopolskim Otwartym Mityngu Lekkoatletycznym Polanik Cup, 
- III m na 200 m w V Ogólnopolskim Otwartym Mityngu Lekkoatletycznym Polanik Cup, 
- I m na 100 m w Międzywojewódzkich Mistrzostwach, 
 

Ludowe Towarzystwo Sportowe „OPOCZNO SPORT TEAM” 

Sekcja zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej podczas Mistrzostw Polski w biegach 
górskich w Międzygórzu . Zdobyli 5 medali Mistrzostw Polski w Biegach Górskich. Startowali 
w konkurencjach biegowych tj. stadion, przełaj, góry, ulica. W 2019 roku w klubie trenowało 
12 osób. Przeprowadzono łącznie 48  treningów – po 1,5 h co dało łącznie 72 h. Treningi 
odbywały się na terenie gminy Opoczno  3 razy w tygodniu w godzinach 16:00-17:30 – były 
to biegi w terenie oraz  na kompleksach sportowych w Opocznie. Proces szkoleniowy jest 
zindywidualizowany i dostosowany do wieku, płci i poziomu sportowego dzieci i młodzieży. 
Celem sekcji jest zapewnienie aktywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci                    
i młodzieży, propagowanie biegów, poznawanie podstawowych przepisów z PZLA, 
podnoszenie poziomu techniki oraz przygotowanie zawodników klubu do rywalizacji 
sportowej.  
Sekcja zdobyła szereg medali i tytułów min: 

-  II m, III m w Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich w Stylu Alpejskim,  
- 45 m w Pucharze Świata U18,  
- I m, II m, VII m Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich,  
- 37 m w Mistrzostwach Europy w Biegach Górskich, 
- III miejsca w Pucharze Polski U18 Stellina Race, 
- III m na 800 m w Ogólnopolskim Otwartym Mityngu LA Polanik Cup. 
 
Akademia Sportu ACTIVE Opoczno 
Miniony sezon był bardzo aktywny pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Drużyna 
po raz pierwszy w historii miasta Opoczno wystąpiła w rozgrywkach III LIGI PIŁKI SIATKOWEJ 
KOBIET. Ponadto gra również w LIDZE JUNIORSKIEJ. Oprócz ligi wojewódzkiej dziewczęta 
zapraszane były na różnego rodzaju turnieje, gdzie zajmowały miejsca na podium. 
Zawodniczki Akademii reprezentują klub w zawodach szkolnych na szczeblu wojewódzkim      
z bardzo dobrymi wynikami. Kolejny sukces to wzięcie udziału w Plebiscycie Dziennika 
Łódzkiego – Sportowiec Roku 2019. Dzięki głosowaniu Akademia Sportu zajęła I miejsce        
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w powiecie opoczyńskim i III miejsce w województwie łódzkim. Treningi odbywają się 3 razy 
w tygodniu  i korzysta z nich 30 uczestników. Przeprowadzono łącznie 16 tygodni 
treningowych w pierwszym półroczu po 1,5 h na każdą grupę, a są dwie grupy, łącznie  144 h. 
Klub wziął udział w 6 turniejach. Natomiast w drugim półroczu przeprowadzono 48 
jednostek treningowych na każdą grupę po 2 h, łącznie 192 h. Wzięto udział w 8 turniejach. 
Celem zajęć jest propagowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, rozwijanie ich 
umiejętności merytorycznych, praktycznych i umysłowych, pracy zespołowej, rozwijanie cech 
zdrowej rywalizacji, motywacji i ambicji. 
 

Ludowy Klub Sportowy „Opocznianka” - sekcja pływacka 

W 2019 roku pływacy biorąc udział w zawodach ogólnopolskich zdobyli 49 medali: 7 x 
ZŁOTO, 21 x SREBRO, 21 x BRĄZ. 
44 MEDALI W STARTACH INDYWIDUALNYCH 
5 MEDALI  SZTAFETOWO 
6 MEDALI NA MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
W KLUBIE JEST OBECNIE  49 ZAWODNIKÓW W 3 GRUPACH WIEKOWYCH  
GRUPA NAJMŁODSZA ROCZNIKI 2011-2012- 20 TRENUJĄCYCH  trening 3x1h 
GRUPA STARSZA  ROCZNIKI 2010-2009 15 –TRENUJĄCYCH trening 4x1,5h 
GRUPA NAJSTARSZA  ROCZNIKI 2008-2007-2006 -14 TRENUJĄCYCH trening 5x1,5h 
 

W całym okresie realizacji zadania na jednego uczestnika przypadło minimum 3 jednostki 
treningowe tygodniowo x 13 tygodni treningowych = 39 jednostek treningowych. Natomiast 
w drugim półroczu zajęcia prowadzone były 4 razy w tygodniu dla dzieci starszych oraz 3 razy 
w tygodniu dla dzieci młodszych. Łącznie przeprowadzono tygodniowo minimum 7 jednostek 
treningowych, tj. powyżej 90 jednostek treningowych w okresie realizacji zadania. Zawodnicy 
brali udział w 4 zawodach rangi krajowej z zakresu pływania. Celem zajęć jest potrzeba 
organizacji pozaszkolnego, sportowego życia dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu       
w zakresie nauki pływania i propagowanie nauki pływania, podnoszenie poziomu 
sportowego, aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie liczby dzieci 
uprawiających pływanie, organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży w celu 
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej oraz promocja miasta. 

Ludowy Klub Sportowy „Opocznianka”- Sekcja podnoszenia ciężarów 

Zawodnicy startowali w imprezach sportowych zapisanych w kalendarzu okręgu i PZPC. 
Trzon drużyny stanowi 9 osób. W pierwszym półroczu treningi odbywały się cztery razy w 
tygodniu, w wymiarze min. 2 jednostki treningowe dziennie, czyli 8 jednostek tygodniowo.  
Natomiast w drugim półroczu prowadzono treningi dla średnio 7 osób , 4 razy w tygodniu. 
Łącznie przeprowadzono tygodniowo min. 8 jednostek treningowych, co daje w okresie 
zadania powyżej 100 jednostek. Głównym celem zajęć jest potrzeba organizacji 
pozalekcyjnego, sportowego życia dzieci i młodzieży, upowszechnianie dyscypliny 
podnoszenia ciężarów, podnoszenie poziomu sportowego, aktywne zagospodarowanie czasu 
wolnego oraz promocja gminy. Zawodnicy uczestniczyli w zawodach na terenie kraju oraz na 
arenie międzynarodowej. Największe osiągnięcia klubu: 

- II m w Mistrzostwach Okręgu Łódzkiego do 15 lat w kategorii wagowej do +96 kg, 
- IX miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kat wagowej do 67 kg, 
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- III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w kat wagowej do 109 kg, 
- członkowie kadry województwa łódzkiego, 
- członkowie kadry narodowej, 
 

Ludowy Klub Sportowy „Opocznianka” sekcja szachowa 

Podstawowym celem i zadaniem działalności sekcji szachowej jest rozwój i popularyzacja 
szachów jako dyscypliny sportowej w środowisku gminy Opoczno, ze szczególnym 
nastawieniem na naukę i zainteresowanie grą w szachy dzieci uczęszczające na zajęcia 
szachowe oraz przekazanie początkującym w sposób zwięzły i przystępny podstawowych 
zasad. W I półroczu zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, dla średnio 25 osób – dzieci, 
młodzież i dorośli. Prowadzono 3 jednostki treningowe w tygodniu -  po jednej jednostce dla 
każdej grupy. W całym okresie zadania jeden uczestnik brał udział w min. 14 jednostkach 
treningowych. Uczestnicy brali udział w szkoleniu sportowym, reprezentowano i promowano 
miasto w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu 
terytorialnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Natomiast w II półroczu w zajęciach 
uczestniczyło średnio 20 osób, 3 razy w tygodniu po 2 jednostki treningowe dziennie, łącznie 
przeprowadzono powyżej 78 jednostek treningowych. Uczestnicy zajęć brali udział we 
współzawodnictwie sportowym o zasięgu krajowym. Sekcja zorganizowała w roku 2019 m. 
in. Festiwal Szachowy, rozegrany w trzech kategoriach wiekowych : 

Turniej A - open - 59 uczestników 
Turniej B - od lat 9 do 16  - 55 uczestników 
Turniej C - do lat 8  -39 uczestników 
 

Klub Sportów Walki „K.O. OPOCZNO” 

Klub prowadzi zajęcia ze sportów walki, przygotowuje i selekcjonuje zawodników do udziału 
w zawodach sportowych. Należy wspomnieć, że założyciele klubu są pomysłodawcami                   
i głównymi organizatorami Gali Boksu o Puchar Burmistrza Opoczna, a w roku 2019 odbyła 
się już jej V edycja. Zadanie klubu realizowane było przez udział uczestników w treningach, 
szkoleniach, seminariach, konsultacjach, spotkaniach oraz przez udział w zawodach. W 
okresie wakacji i ferii zimowych klub organizował akcje Wakacje i Ferie ze Sportami Walki. 
Zawodnicy klubu brali udział w zawodach rangi Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, 
Mistrzostwa i Puchar Polski, turnieje międzynarodowe. Przeprowadzono zajęcia dla 25 osób, 
czyli 48 jednostek treningowych po 1,5 h, łącznie 72 h. Natomiast w II półroczu w okresie 
realizacji zadania odbyło się 60 jednostek treningowych po 1,5 h, co daje 90 h treningowych. 
Celem treningów jest propagowanie sportów walki, poznanie podstawowych przepisów, 
przygotowanie do rywalizacji sportowej a przede wszystkim aktywne zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieciom i młodzieży z Gminy Opoczno. Największe osiągnięcia klubu : 

– I m w Turnieju Walk Sparingowych Włókiennika Łódź,  
- II m w V Międzynarodowym  Turnieju Bokserskim o Puchar Włókiennika Łódź,  
- I m w Okręgowym Turnieju bokserskim Rzgów, 
- I m, II m w 3 Edycji Ogólnopolskiej Ligii Muaythai Rzgów,  
- I m na Gali MMA w Wolborzu, 
- II m w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek w Boksie, 
- II m w Mistrzostwach Polski Seniorek w MUAY THAI, 
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- II m w Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska Kobiet w Boksie, 
- II m w Pucharze Polski Juniorów i Juniorek w Boksie, 
- członkostwo w polskiej kadrze narodowej. 
 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportów Walki FF SPORT OPOCZNO 

Klub zajmuje się trenowaniem dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych trzy razy w tygodniu                
w podziale na kategorie wiekowe. W I półroczu przeprowadzono 288 h treningowych, 
natomiast w II półroczu odbyło się 20 tygodni treningowych, w 6 kategoriach wiekowych, po 
3 jednostki treningowe po 60 min., co daje łącznie 18 h treningów w tygodniu.  Celem zajęć 
jest zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom gminy, poprzez możliwość udziału              
w zajęciach sportów walki i samoobrony, przygotowanie i wyselekcjonowanie zawodników 
do startów w zawodach sportów walki. W zajęciach uczestniczyło ok. 80 osób. Uczestnicy 
brali udział min. w 3 turniejach/zawodach sportowych. Największe zasługi to: 

- Zawodowy Młodzieżowy Mistrz Polski K1 2019 
- Zwycięzca Międzynarodowego Turnieju Slovak Open 2019 
- Mistrz Polski Seniorów Low Kick 2019 
- Zdobywca Pucharu Świata Seniorów Bestfighter Low Kick 2019 
- Brązowy Medalista Mistrzostw Świata Seniorów Low Kick 2019 
- Reprezentacja Polski w Międzynarodowym meczu K1 Polska vs USA w Chicago 
- Stypendium Ministra Sportu 
- I m, III m w Pucharze Świata WAKO w Budapeszcie  
- I m, III m w Mistrzostwach Polski PZKB  
- II m, III m w Pucharze Polski PZKB 
- Puchar Polski w Ju Jitsu 
Młodzieżowy Klub Sportowy Volley Żelazny Opoczno 

Rozpoczął swoją działalność w grudniu 2014 r. a w 2019 r. z terenu gminy Opoczno w Klubie 
trenowało około 20 osób w 2 grupach. Przeprowadzono 32 treningi po 2 h, czyli 64 h 
treningów dla każdej z grup – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz dla juniorów 128 h 
treningów. Dzięki treningom nastąpiło doskonalenie umiejętności sportowych w zakresie 
piłki siatkowej, umocnienie charakteru, wdrożenie zdrowej rywalizacji, podniesiono poziom 
sportowy, osiągnięto wysokie wyniki sportowe w zawodach. MKS organizował regularne 
szkolenia dla młodzieży i osób dorosłych, dzięki czemu działano na rzecz rozwoju i 
popularyzacji sportu wśród społeczności lokalnej. Klub reprezentował i promował Opoczno w 
imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego, 
wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Nad szkoleniem młodzieży miał nadzór instruktor piłki 
siatkowej. Zajęcia były prowadzone w SP nr 3 w Opocznie. Treningi prowadzono w 2 
jednostkach treningowych. Uczestnicy treningów brali udział w rywalizacji sportowej poprzez 
uczestnictwo w turniejach i ligach siatkarskich. 

Piłką Nożną w gminie Opoczno w 2019 r. zajmowały się męskie kluby piłkarskie i jeden 
Kobiecy Klub Sportowy. Drużyny piłkarskie brały udział w rozgrywkach prowadzonych przez 
PZPN, ŁZPN oraz OZPN. 
 

Kobiecy Klub Sportowy KAJA Opoczno 
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Uczestnicy treningów brali udział w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, ŁZPN oraz OZPN 
Piotrków Tryb. W trzech grupach treningowych: C1 Trampkarz, E1 Orlik, i Orliczki. Zadanie 
kierowane było do dzieci i młodzieży płci żeńskiej (54 zawodniczek) z terenu gminy poprzez 
zagospodarowanie czasu wolnego, ukazanie uczestnikom alternatywnego i zdrowego 
spędzania czasu wolnego. Treningi w każdym półroczu odbywały się min. 3 razy w tygodniu, 
przez 16 tygodni treningowych, łącznie na każdą z grup przypadło po 48 h jednostek 
treningowych. Łącznie w trakcie trwania zadania przeprowadzono 72 h. W roku 2019 
Trampkarki U 15 rocznik 2005-2007 zajęły III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej 
„Mundialito”, II miejsce w Makroregionalnej Lidze Trampkarek (etap wojewódzki), 
awansując do Ogólnopolskiego Makroregionu szczebla centralnego do Centralnej Ligi 
Juniorek U 15. 

Młodziczki rocznik 2007-2009 zajęły IV miejsce w Lidze E1 Orlik w Piotrkowie Trybunalskim 
rywalizując z chłopcami. 

Orliczki rocznik 2009-2011 zostały Vice-Mistrzyniami woj. Łódzkiego w piłce nożnej, zajęły 
również VI miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej „Mundialito”. 

 
Ludowy Klub Sportowy „Ceramika” 

LKS CERAMIKA JEST KLUBEM JEDNOSEKCYJNYM, W KTÓRYM PIŁKĘ NOŻNĄ UPRAWIA 280  
ZAWODNIKÓW W 13 GRUPACH ROZGRYWKOWCH. PIERWSZA DRUŻYNA CERAMIKI 
WYSTĘPUJE W IV LIDZE ŁÓDZKIEJ,  4 W LIGACH WOJEWÓDZKICH A POZOSTAŁE W LIGACH 
OKRĘGU PIOTRKOWSKIEGO. ZAJĘCIA W KLUBIE PROWADZI 14 TRENERÓW. 

Celem klubu była organizacja szkolenia sportowego oraz we współzawodnictwie sportowym 
w piłkę nożną, udział w rozgrywkach, alternatywne i zdrowe spędzanie czasu wolnego.         
W każdym półroczu przeprowadzono 3 jednostki treningowe tygodniowo, przez 16 tygodni 
treningowych, łącznie przeprowadzono po 642 h treningów na wszystkie grupy. 

NA SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIENIE ZASŁUGUJĄ TRENERZY, KTÓRZY W TYM ROKU 2019 
AWANSOWALI DO II LIGI JUNIORÓW MŁODZYCH B2 ORAZ, KTÓRZY Z DRUŻYNĄ JUNIORÓW 
STARSZYCH A1 AWANSOWALI DO I LIGI WOJEWÓDZKIEJ. 

Ludowy Klub Sportowy Atom Januszewice 

Atom Januszewice zajmuje się szkoleniem sportowym z zakresu piłki nożnej. Treningi i mecze 
ligowe prowadzone były w 2 grupach wiekowych: klasa D1 – Młodzik (15 uczestników) oraz 
klasa B Senior (28 uczestników). Zajęcia organizowane są 3 razy w tygodniu na boisku 
sportowym w Januszewicach, orlikach i halach sportowych. Łącznie przeprowadzono                    
w każdym półroczu po 3 jednostki treningowe w tygodniu, przez 16 tygodni treningowych x 3 
h tygodniowo, co daje 48 h treningów dla zawodników w trzech kategoriach. W trakcie 
realizacji zadania rozegrano 10 meczów, w tym 5 wyjazdowych dla grupy Senior i 10 meczów 
w tym 5 wyjazdowych dla grupy D2 Młodzik. Celem zajęć jest aktywne zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, integracja mieszkańców Januszewic oraz innych 
miejscowości Gminy Opoczno, a także wzrost wiedzy wśród społeczności lokalnej                              
o pozytywnym wpływie sportu i aktywności na zdrowie człowieka. 

 
Ludowy Klub Sportowy Olimpia Wola Załężna 
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Klub uczestniczył w rozgrywkach seniorów o mistrzostwo klasy okręgowej Łódzkiego Związku 
Piłki Nożnej i w rundzie jesiennej zajął 13 miejsce zdobywając 10 pkt. Klub utworzył nową 
grupę seniorską, która uczestniczy w rozgrywkach klasy B, prowadzi 2 grupy juniorskie 
rocznik 2006 i młodsi oraz rocznik 2009 i młodsi. W I półroczu grupy te brały udział                 
w rozgrywkach ligowych ŁZPN, D1 Młodzik oraz turniejowych klasy E2 Orlik Młodszy.            
W II półroczu grupy brały udział w rozgrywkach ligowych na poziomie C2 Trampkarz oraz 
turniejowych klasy E1 Orlik. W treningach udział wzięło około 50 zawodników. Klub poczynił 
starania o utworzenie nowej grupy juniorskiej 2012 i młodsi, która zacznie rozgrywki w tym 
sezonie. Klub prowadził również działalność szkoleniową i wychowawczą dla zawodników, na 
boisku sportowym w Woli Załężnej oraz w okresie jesienno – zimowym na hali sportowej. 
Organizował także spotkania o charakterze integracyjnym dla zawodników, działaczy               
i sympatyków klubu.  Zorganizowano szkolenie sportowe w wymiarze 3 jednostek 
treningowych w tygodniu dla każdej z grup, łącznie po 51 jednostki treningowe. Osiągnięcia 
klubu: 
- najlepszy zawodnik i strzelec drużyny klasy okręgowej, 
- awans z klasy A do klasy okręgowej. 
 

Zakładowy Ludowy Klub Sportowy Woy Bukowiec Opoczyński 

Treningi z piłki nożnej skierowane są do dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych: kl. 
D2 Młodzik Młodszy (20 uczestników) i klasa B Senior (22 uczestników). Zajęcia odbywały się 
na boisku w Sobawinach, obiektach orlik i halach sportowych w Opocznie i Bukowcu 
Opoczyńskim. Realizacja zadania polega na prowadzeniu przez wykwalifikowaną kadrę 
trenerów programu szkolenia chłopców w zakresie gry w piłkę nożną. Proces szkolenia 
dostosowany jest do wieku i poziomu sportowego młodzieży biorącej udział w zajęciach. 
Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu dla 20 chłopców rocznik 2008 i młodsi oraz dla 22 
seniorów. W trakcie trwania zadania zawodnicy klubu systematycznie uczestniczyli w 
zajęciach treningowych co najmniej 3 razy w tygodniu tj. około 48 jednostek treningowych 
po 2 h, co daje łącznie 96 h dla jednej grupy. Głównym celem zajęć jest popularyzacja sportu 
i aktywnego stylu życia, poprzez zajęcia sportowe, wzbudzenie zainteresowania sportem, 
zrealizowanie potrzeb poprawy sprawności fizycznej, chęć stworzenia młodym ludziom 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie odpowiednich postaw na 
sportowych obiektach i w życiu codziennym.  

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Mroczków Dzielna 

Klub prowadzi szkolenie sportowe w środowisku wiejskim dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych min. 3 razy w tygodniu, w sumie po 33 jednostki treningowe dla 4 grup 
treningowych: Senior klasa B – około 30 zawodników w wieku 16 – 51 lat, Młodzik D2 – 
około 20 zawodników 2007, 2008 i młodsi, Orlik Młodszy U10, system turniejowy – około 14 
zawodników 2009 i młodsi. Klub brał udział w  rozgrywkach prowadzonych przez LZPN w 
Łodzi w 3 kat. wiekowych: Senior kl. A oraz dwie grupy młodzieżowe (ponad 55 osób). 
Treningi i mecze odbywały się na boisku sportowym w Bielowicach, Mroczkowie Gość. oraz 
na salach gimnastycznych szkół z Opoczna. Klub realizuje swoje zadania zgodnie ze Strategią 
Rozwoju Gminy. 

Pozostałe kluby sportowe i stowarzyszenia realizujące kulturę fizyczną i rekreację to: 

Ludowy Klub Sportowy Feniks 
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W klubie działają następujące sekcje: piłki nożnej, piłki nożnej halowej, piłki nożnej plażowej, 
siatkonogi oraz biegów długodystansowych.  
Na koniec roku 2019 Ludowy Klub Sportowy Feniks Opoczno liczył 45 członków.  
Feniks Opoczno w 2019 r. współpracował z innymi stowarzyszeniami organizując wspólnie 
imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, treningi wakacyjne, czy wyjazdy na 
imprezy sportowe. 
Imprezy sportowe zorganizowane przez Klub to: 
 II Przełajowy Bieg „Leśna Zadyszka” 23.09.2019 

Udział 60 zawodników w biegu głównym na 10 km – kategoria open. 
Udział 20 dzieci w biegu towarzyszącym – kategoria dzieci. 

 Turniej Siatkonogi Feniksówka 2019 – 21.12.2019 
Udział 16 zgłoszonych drużyn po 3 zawodników – 48 zawodników. 
Rozgrywki Futnetu zorganizowane na hali sportowej w Opocznie. 

Dodatkowo Klub Sportowy Feniks Opoczno był współorganizatorem lub partnerem 
zawodów i imprez sportowych organizowanych przez: 

 A.S.K.W.P. Opoka w Opocznie – realizacja zadania publicznego „Prowadzenie zajęć 
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poprzez organizację zajęć 
sportowych uzupełniających warsztatami prowadzonymi przez psychologów oraz 
terapeutów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Opoczno” pod hasłem „Nie – dla 
alkoholu i narkotyków! Tak – dla Piłki Nożnej w naszym mieście! Opoczno 2019. 

 Radę Miejsko - Gminną LZS w Opocznie. 
 OSP OPOCZNO – Mikołajkowy Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 

Prezesa OSP Opoczno. Udział 22 drużyn – 200 zawodników. 
 OLTS Opoczno Sport Team. 
 Współorganizator Biegów z okazji Święta Policji 20.07.2019. 
 Współorganizator Biegu z Morsami 10.11. 2019. 
 Współorganizator I Orlikowego Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych i Przyjaciół 

z TKKCEEMKA Idzikowice 28.06.2019. 
 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Opoczno 
TKKF w roku 2019 zorganizowało 16 imprez sportowo- rekreacyjnych , w których udział 
wzięło 1321 osób w tym dzieci, młodzież i dorośli. Najważniejsza impreza to XXXVI 
Opoczyński Bieg Trzeźwości dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, w którym udział wzięło 450 
osób z 16 szkół    i przedszkoli. Towarzystwo organizowało również turnieje tenisa stołowego, 
VII Memoriał Jerzego Sijera, turnieje piłki siatkowej kobiet oraz rajdy rowerowe towarzystw 
sportowych. 

 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ceemka” Idzikowice 
W roku 2019 TKKF CEEMKA zorganizowała wiele imprez sportowo – rekreacyjnych, w których 
udział wzięło około 1050 osób np. 

 - Zimowisko dla dzieci i młodzieży w Zawoi, 
 - Dzień Dziecka w leśniczówce w Januszewicach,  
 - Wakacyjny Turniej w PN, 
 - współorganizator Rajdów rowerowych Towarzystw Sportowych, 
 - VIII półmaraton na 25 km Opoczno – Tresta, 
 - Mistrzostwa Opoczna w Kręglach oraz w brydżu, 
 - wtorkowe zajęcia rekreacyjne na hali w trakcie trwania roku szkolnego,  
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 - wypoczynek letni – Tresta, 
 - Mikołajki dla dzieci i młodzieży oraz Bieg Sylwestrowy,  
 Łącznie we wszystkich ww. imprezach uczestniczyło około 1000 osób.  

Osiągnięcia: 
- Mistrzostwo oraz V-ce Mistrzostwo Polski Kolejarzy w Kręglarstwie Klasycznym,  
- Mistrzostwo Drużynowego MPK w Kręglarstwie Klasycznym, 
- III miejsce w Indywidualnym i Drużynowym MPK w Bowlingu,  
– 13- krotny zdobywca tytułu SUPRPIRCHURA Świętokrzyskiego, (tylko 5 zawodników w 
całym kraju posiada wszystkie 13 tytułów). Uczestnik maratonów na 50, 75 i 100 km. W roku 
2019 r.  pokonał łącznie 11 maratonów i 5.500 km. 
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 
Jako współorganizator Rajdów Rowerowych Towarzystw Sportowych oraz organizator 
wyjazdów krajoznawczo – turystycznych oddział zorganizował w 2019 roku m. in.: 
-wyjazdy do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakle – 39 osób 
-Rajd pieszy „Powitanie wiosny” - 37 osób 
-Wyjazd do teatru – 49 osób 
-rajd śladami Hubala – 10 osób 
-XXVIII rajd rowerowy – 136 osób 
-wycieczka dla uczniów SP w Ogonowicach – 47 osób 
-wycieczka dla uczniów SP w Sławnie – 56 osób 
-XXIX rajd rowerowy – 140 osób 
-XXX jubileuszowy rajd rowerowy – 137 osób 
-wyjazd do teatru uczniów SP w Ogonowicach – 60 osób 
-wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi – 60 osób 
-kolacja wigilijna – 10 osób 
 

Opoczyńskie Ludowe Towarzystwo Sportowe w Opocznie 

Zgodnie ze statutem Opoczyńskiego Ludowego Towarzystwa Sportowego OLTS w Opocznie 
członkowie tego stowarzyszenia organizują sport i rekreację oraz turystykę kolarską, 
kajakową i pieszą.  

Turystyka piesza uprawiana jest w okresie późnojesiennym oraz zimowym. Około 14 
osobowa grupa piechurów w roku ubiegłym przeszła w 12 niedzielnych marszach 150 km 
poznając tereny gminy Opoczno i powiatu opoczyńskiego. Poza tym siedmioosobowa  grupa  
członków OLTS uczestniczyła również w „Zimówce opoczyńskiej” na dystansie 25 km. 
Niedzielne treningi rowerowe to najpopularniejsza forma naszej działalności. Zorganizowano 
20 treningów, na których przejechano ok. 800 km. 28 Rajd przeprowadzono w dniu  26 maja 
2019 r.  na trasie Opoczno – Wielka Wola  - Opoczno.  Dystans 52 km. W rajdzie startowało 
136 osób.  

Orlikowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Opoczna przeprowadzony został z okazji 
„Dnia Dziecka”  w dniu 1 czerwca br.  na „Orliku” przy ZSS nr 1 w Opocznie.  W turnieju 
wzięło udział 12 drużyn w trzech kat. wiekowych. Poza tym odbył się mecz pn. pomiędzy 
OLTS a Przyjaciele Piechny. W zawodach wzięło udział 80 piłkarzy. "Maraton Rowerowy 
Dookoła Wielkich Jezior Mazurskich" termin : 20-23. 06.2019 . W imprezie tej wzięło udział : 
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8 osób. Przejechano ok 400 km. Spływ kajakowy zorganizowano na trasie Inowłódz – 
Domaniewice  dla 14 członków OLTS. Przepłynęli oni na dystansie 28 km. 29 Rajd 
przeprowadzono w dniu 30 czerwca 2019 r. - niedziela na trasie : Opoczno  - Sławno Kolonia 
– Opoczno, dystans 40 km. W rajdzie uczestniczyło 140 kolarzy. Udział w objeździe 
rowerowym „Dookoła Tatr” . W imprezie tej wziął jeden członek OLTS. W ciągu 3 dni 
przejechał 225 km. Trasa Wiślana  – Wisła Uzdrowisko – Sobieszewo – 1300. Rowerem 
Wokół Zalewu Sulejowskiego ; termin 20.07.2019 . W objeździe wzięło udział 7 osób                
i przejechano ok 150 km. 30 Rajd przeprowadzono w dniu 28 lipca 2019 r.  na trasie :  
Opoczno - Białaczów - Opoczno. Dystans 47,3 km. 137 uczestników. Na zakończenie 
przystąpiono do losowania nagrody głównej. Spośród 50 pretendentów, trzykrotnych 
uczestników rajdów nagrodę tę – rower wylosował Mirosław Dyl.   Nagrodę tę wręczył jej 
fundator – Dariusz Kosno, Burmistrz Opoczna. Udział w XXVI Koneckim Maratonie  
Rowerowym. Termin 7-8.09.2019 Z OLTS wystartowało 16 osób i pokonali dystans 150 km. 
"Rowerowe Bieszczady ', termin : 27-29.09. 2019 ; udział 9 osób dystans ok 200 km. 
Pielgrzymka na Jasną Górę –17 osobowa grupa – 260 km. 7.12. 2019r.odbyła się  impreza 
mikołajkowa adresowana dla dzieci i wnucząt członków w/w/ stowarzyszenia. Impreza ta 
odbyła się w bawialni „Riki” w Opocznie. Na początku  „oelteesowscy” beneficjenci korzystali 
w sali zabaw  w świątecznej aranżacji z basenów z kulkami, zjeżdżalni,  różnych przeszkód        
i bokserów. Po ponad godzinnym hasaniu i beztroskich zabawach dzieci zaproszono na 
poczęstunek . Organizatorzy milusińskim serowali pączki i napoje. Następnie przybył Święty 
Mikołaj i 24 uczestnikom „Mikołajek” wręczył paczki z napojami, słodyczami, cytrusowymi 
owocami  i gadżetami ufundowanymi przez  miejscowych sponsorów. W dniu 14 grudnia br. 
odbyło się wigilijne spotkanie opłatkowe członków Opoczyńskiego Ludowego Towarzystwa  
Sportowego  „OLTS”  w Opocznie. W spotkaniu uczestniczyło 26 członków Stowarzyszenia. 

W 2019r zorganizowano 48 imprez z czego 13 zimowych marszów pieszych po ziemi 
opoczyńskiej, 20 niedzielnych treningów rowerowych po tejże ziemi, 3 Rajdy Rowerowe 
Towarzystw Sportowych, Weekend z tenisem, Festyn Rodzinny –Dzień Dziecka, 6 objazdów 
rowerowych tj: „Dookoła Tatr”, „Dookoła Wielkich Jezior Mazurskich”, „Dookoła Zalewu 
Sulejowskiego, „Trasą Wiślaną”, udział w  Koneckim Maratonie Rowerowym,  „Rowerowe 
Bieszczady”, Pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę, Spływ Kajakowy Inowłódz – 
Domaniewice, Imprezę Mikołajkową i Wigilijną. We wszystkich imprezach wzięło udział 928 
uczestników, którzy przeszli 175 km, przejechali  3.704 km, przepłynęli 28 km.  

Rada Miejsko-Gminna Ludowe Zespoły Sportowe 
Rada jest odpowiedzialna za organizację największej w województwie łódzkim halowej piłki 
nożnej. W sezonie 2018/2019 w rozgrywkach brało udział 37 drużyn, i 39 drużyn w sezonie 
2017/2018 czyli łącznie 560 zawodników. Ponadto Rada M-G LZS była organizatorem 15 
imprez sportowych oraz Igrzysk Wiejskich Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Rada 
przeprowadzała eliminacje gminne zgodnie z kalendarzem Rady Wojewódzkiej LZS w Łodzi. 
W porozumieniu z Radą Powiatową LZS organizowano również zawody powiatowe.  To 
największa organizacja sportowa, która skupia przedstawicieli klubów z terenu gminy 
Opoczno. Obecnie w radzie jest 16 osób. 
 
Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Kruszewiec  
Zorganizowano 11 imprez sportowych w tym 2 o zasięgu gminnym i powiatowym- blisko 150 
uczestników.  W Klubie działają następujące sekcje sportowe: 

 - szachowo – warcabowa, 
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 - tenisa stołowego, 
 - biegowa, 
 - piłki nożnej, 
 - piłki sitkowej, 
 - rekreacyjno – sportowa.  

Poza organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych klub prowadzi zajęcia sportowe   
w poszczególnych sekcjach oraz warsztaty szkoleniowe w szachach dla dzieci SP. W ramach 
sekcji odbywają się mistrzostwa klubowe a dla najlepszych w każdych zawodach fundowane 
są pamiątkowe puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Imprezy sportowe 
zorganizowane przez klub to: 
-Gminny Drużynowy Turniej Szachowy „Złota Wieża” 
-Otwarte Mistrzostwa LKS „Iskra” w szachach 
-Mistrzostwa LKS „Iskra” w warcabach 
-Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo LKS „Iskra” 
-Turniej szachowy LKS „Iskra” dla dzieci SP i Gimnazjum z okazji Dnia Dziecka 
-zawody sportowo – rekreacyjne 
-Mistrzostwa LKS „Iskra” w warcabach 64 polowych 
-Turniej szachowy LKS „Iskra” dla dzieci SP 
-Turniej Bilardowy o Mistrzostwo LKS „Iskra” 
-Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo LKS „Iskra” 
 
Opoczyński Klub Morsów  

Morsowanie, to dość szalona i na pierwszą myśl bardzo nieprzyjemna dla człowieka 
czynność. Jednakże, prawdą jest, że może być bardzo korzystna dla ludzkiego organizmu.      
W skrócie mówiąc – jest to zanurzenie się ludzi w porze jesienno – zimowej w lodowatej 
wodzie. Morsy, bo tak nazywają się śmiałkowie korzystający z takich kąpieli, są ubrani           
w stroje kąpielowe dodatkowo zazwyczaj mają czapki na głowach i rękawiczki, by nie tracić 
zbędnie ciepła przez te części ciała. Opoczyński Klub Morsów oprócz kąpieli w różnych 
częściach Polski bierze udział w akcjach zbiórek krwi i sprzątania naszej okolicy, spływach 
kajakowych, rejsach po jeziorach mazurskich, są współorganizatorami i czynnymi 
uczestnikami biegu „Leśna Zadyszka” oraz uczestniczą w maratonach. Rodzina morsów ciągle 
się powiększa. 

Pieszy Maraton po Ziemi Opoczyńskiej 

W 2019 roku odbyły się  dwa maratony: II Piesza Zimówka Opoczyńska na 30 km oraz XIX 
Maraton Pieszy po Ziemi Opoczyńskiej na 50 km. Uczestnikami maratonów byli  mieszkańcy 
różnych zakątków Polski np. z Gdańska, Warszawy, Kielc, Skarżyska Kam, Radomska,  Łodzi, 
Białegostoku, Bielsko-Białej, Olsztyna, Opola, Poznania, Tarnowa  a połowa stawki to 
piechurzy z Opoczna i okolic. Opoczyński maraton zaliczany jest do edycji „Superpiechura 
Świętokrzyskiego”. Jest to seria imprez długodystansowych odbywających się na terenie woj. 
świętokrzyskiego. 
 
Ochotnicza Straż Pożarna Opoczno  

Grupa strażaków czynnie współpracujących z gminą pomagając podczas organizacji m. in. 
zawodów różnych dyscyplin sportowych, szkolnych zawodów sportowych. Największe 
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osiągnięcia strażaków to: I miejsce w XIII Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników           
w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. W klasyfikacji generalnej Panowie zdobyli tytuł   
v-ce Mistrza Polski, w konkurencji  wyścig łodzi wiosłowych tytuł v-ce Mistrza Polski,              
w konkurencji Podejmowanie zagrożonego przez powódź w klasie łodzi do 50km tytuł v-ce 
Mistrza Polski oraz Mistrzostwo Województwa Łódzkiego w Ratownictwie Wodnym. 
 
Liczba osób, które były beneficjentami w/w zadań to ponad 7.000 uczestników. 
 

Wypoczynek  zimowy i letni dla dzieci i młodzieży 
 
W ramach organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno, 
zorganizowano zajęcia  pozalekcyjne w czasie trwania ferii zimowych, czyli w dniach od 
11.02.2019r. do 22.02.2019r. 
 
Tabela 37. Placówki, które otrzymały wsparcie na organizację zajęć pozalekcyjnych                     
w czasie trwania ferii zimowych  

Lp. Placówka Kwota 
przyznana 

Kwota 
wykorzystana 

1. ZSS Nr 1 w Opocznie 1.700 zł 1.699,99 zł 

2. SP Nr 2 w Opocznie 800 zł 800 zł 

3. SP Nr 3 w Opocznie 800 zł 799,05 zł 

4. SP w Bielowicach 650 zł 650 zł 

5. SP w Bukowcu Opoczyńskim 500 zł 498 zł 

6. SP w Januszewicach 500 zł 499,99 zł 

7. SP w Kraśnicy 600 zł 599 zł 

8. SP w Libiszowie 500 zł 499,99 zł 

9. SP w Modrzewiu 750 zł 749,95 zł 

10. SP w Mroczkowie Gościnnym 500 zł 496,41 zł 

11. SP w Ogonowicach 500 zł 500 zł 

11. SP w Sielcu 300 zł 299,71 zł 

13. Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie 1.600 zł 1.599,34 zł  

14. Miejski Dom Kultury w Opocznie 2.800 zł 2.800 zł 

 RAZEM 12.500,00 zł 12.492,30 zł 

 
W ramach tych środków placówki realizujące zadanie zakupiły artykuły i materiały niezbędne 
do przeprowadzenia zajęć sportowych, plastycznych, literackich, artystycznych, które miały  
charakter profilaktyczny, nagrody i upominki dla uczestników poszczególnych konkursów 
oraz artykuły spożywcze na zorganizowanie poczęstunku dla dzieci. 
 
Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży zorganizowany został m.in. zgodnie z ustawą z dnia                  
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Opoczno na 2019 rok”. Burmistrz Opoczna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań               
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Konkurs ten 
przewidywał między innymi organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Opoczno, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub niepełnosprawnych lub 



96 
 

osiągających wysokie wyniki w nauce lub działających wolontaryjnie. Głównym celem 
zadania było propagowanie idei trzeźwego oraz zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. 
W ramach w/w konkursu wspólnie z wyłonionymi oferentami zrealizowano zadania 
publiczne pn.: „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Opoczno:  
 
1) Jeden sześciodniowy turnus dla grupy min. 35 osób – zadanie realizowane wspólnie                    

z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego w Opocznie. 
Stowarzyszenie w terminie od 8 do 14 lipca 2019 roku zorganizowało sześciodniowy 
wypoczynek letni w Bocheńcu, w Świętokrzyskim dla grupy 35 dzieci w wieku od 9 do 15 
lat, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dotkniętych problemami uzależnień. 
Kwalifikowaniem dzieci biorących udział w wypoczynku letnim zajął się Zarząd Powiatowy 
TPD w Opocznie.  
Podczas wypoczynku został zrealizowany program zajęć profilaktycznych w wymiarze 1,5 
godziny przez 4 dni (łącznie 6h), który miał na celu poznanie przez dzieci negatywnych 
zjawisk mających wpływ na prawidłowe kształtowanie postaw osobowości człowieka. 
Ponadto dzieci miały atrakcyjnie zagospodarowany czas wolny. Wzięły udział w licznie 
zorganizowanych zajęciach rekreacyjno-edukacyjnych, tj.: 
1) Świętokrzyska gra terenowa – podczas której uczestnicy musieli odnaleźć drogę                       

w terenie przy pomocy kompasu, urządzenia GPS oraz mapy. 
2) Na Świętokrzyskich szlakach – wyprawie górskiej na Święty Krzyż oraz Łysicę. 
3) Zabawy w wodzie i plażowanie – zajęciach rekreacyjno-sportowych na terenie 

kompleksu basenów „Perła” w Nowinach.  
4) Zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie ośrodka w oparciu o dostępną bazę 

sportową (kort tenisowy, boisko do piłki siatkowej i koszykowej, ścianka 
wspinaczkowa). 

5) Wycieczki turystyczno-krajoznawcze po najbliższej okolicy – spacer na Czubatkę, 
zwiedzanie skansenu wsi kieleckiej w Tokarni, osady średniowiecznej w Nowej Słupi 
oraz ruin zamku w Chęcinach. 

6) Spotkanie z prehistorycznymi gadami, przejażdżka po zoo safari oraz zapoznanie się 
ze stylami architektonicznymi zamków Polski na terenie Bałtowskiego Kompleksu 
Turystycznego.  

Koszt całkowity zadania wyniósł 20.233,00 zł. Wysokość przekazanej dotacji to 16.000,00 zł.  
 
2) Jeden piętnastodniowy turnus dla grupy min. 50 osób” – zadanie realizowane wspólnie ze 

Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Hufiec ZHP Opoczno.  
Stowarzyszenie zorganizowało w dniach 29.06.2019r. – 14.07.2019r. piętnastodniowy 
obóz w miejscowości Biały Brzeg w powiecie włoszczowskim, w województwie 
świętokrzyskim w Przedborskim Parku Krajoznawczym. Adresatami wypoczynku była 50 
osobowa grupa dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno, osiągająca bardzo dobre 
wyniki w nauce, pochodząca z rodzin o różnym statusie materialnym i społecznym oraz 
działająca wolontaryjnie. Uczestnicy mieli aktywnie zagospodarowany czas wolny 
wzbogacony opowieściami o regionie, w którym przebywali. Wzięli udział w licznie 
zorganizowanych zajęciach o charakterze artystycznym, sportowym, edukacyjnym i 
liderskim. Ponadto wzięli udział w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień w wymiarze 
12 zajęć po 1 godzinie, czyli łącznie 12 godzin zajęć. Przygotowane formy zajęć 
dostosowane były do różnych grup wiekowych, a podjęte działania miały na celu wpływ 
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na samoświadomość uczestników wypoczynku. Miejsce i otoczenie, w jakim odbywał się 
wypoczynek i w jakim harcerze przebywali na co dzień pozwoliło wpłynąć na ich 
świadomość o własnym życiu, zdrowiu, bezpieczeństwie oraz procedurach i zachowaniu w 
sytuacjach kryzysowych. Podopieczni podczas obozu nauczyli się wielu nowych 
umiejętności, w tym m.in. jak radzić sobie w nowych sytuacjach. Dzięki zróżnicowanym 
formom pracy możliwe było pobudzenie wyobraźni,  co z kolei wpłynęło na rozwój wiedzy 
i umiejętności uczestników. Każdy z wychowanków miał stworzone odpowiednie warunki 
do życia w harmonii między działalnością człowieka a przyrodą z jednoczesnym 
poszanowaniem i stosowaniem zasad zdrowego trybu życia. Uczestnicy biorąc udział w 
zajęciach o charakterze profilaktycznym, artystycznym, sportowym, edukacyjnym i 
liderskim spędzili ten czas świadomie, z naciskiem na doskonalenie siebie, swojej postawy 
wobec otaczającego świata z dbałością o zdrowie swoje i innych. 

Koszt całkowity zadania wyniósł 50.213,60 zł. Wysokość przekazanej dotacji to 14.000,00 zł. 
 
3) Jedna czterodniowa wycieczka dla grupy min. 11 osób – zadanie realizowane przy 

współpracy Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”                          
w Opocznie. 
Stowarzyszenie w okresie 24 – 28.06.2019r. zorganizowało jedną czterodniową wycieczkę 
do Sielpi Wielkiej, w której udział wzięła grupa 11 osób, tj. dzieci i młodzieży w wieku 12 – 
18 lat, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Opoczno, działających                                   
w Amatorskim Teatrze Profilaktycznym „Droga do …” przy Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej w Opocznie. Podczas wypoczynku został zrealizowany program zajęć 
profilaktycznych w wymiarze  3 godzin przez 2 dni. Ponadto uczestnicy wypoczynku mieli 
aktywnie zagospodarowany czas wolny (wycieczki, gry, konkursy, zajęcia teatralne i 
wokalne). Poprzez wielość form oddziaływań zintegrowano grupę, stworzono okazję do 
odreagowania napięć emocjonalnych a także budowano poczucie wartości uczestników 
wypoczynku.   

Koszt całkowity zadania wyniósł 5.545,00 zł. Wysokość przekazanej dotacji to 5.000,00 zł. 
 
4) W ramach w/w Programu na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

pożytku publicznym i o wolontariacie, tj. z pominięciem procedury otwartego konkursu 
ofert Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewcu złożyła ofertę na realizację zadania 
publicznego pn. „Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego z programem 
profilaktyki uzależnień dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu 
gminy Opoczno”. Po rozpatrzeniu uwag do złożonej oferty została zawarta umowa na 
wsparcie realizacji w/w zadania. Na podstawie zawartej umowy Gmina Opoczno 
przekazała środki finansowe na organizację 14-dniowego obozu szkoleniowo-
wypoczynkowego z programem profilaktyki uzależnień dla członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Opoczno, w którym udział wzięło 11 członków 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych 
na terenie gminy Opoczno. Głównym celem obozu było przygotowanie członków MDP do 
pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W wyniku nauczania 
przeprowadzonego podczas obozu absolwenci poznali organizację OSP, regulaminowe 
zadania MDP oraz OSP, czynniki zagrożenia pożarowego, przyczyny powstawania i 
rozprzestrzeniania się pożarów, podstawowe zasady zapobiegania pożarom w różnych 
obiektach, podręczny sprzęt gaśniczy, sprzęt stanowiący wyposażenie sekcji gaśniczej 
OSP oraz zasady udzielania przedlekarskiej pomocy medycznej. Poprzez realizację 
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programu profilaktyki uzależnień młodzież zgłębiła wiedzę na temat szkodliwości 
używania substancji uzależniających oraz zagrożeń wynikających z ich zażywania. 

Koszt całkowity zadania wyniósł 12.650,00 zł. Wysokość przekazanej dotacji to 5.000,00 zł. 
 
Poza otwartym konkursem ofert na organizację wypoczynku letniego Gmina Opoczno                             
w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Opoczno na 2019 rok”  udzieliła wsparcia takim podmiotom jak: 
 

 Miejski Dom Kultury w Opocznie otrzymał wsparcie finansowe na organizację dla dzieci                   
i młodzieży z terenu gminy Opoczno bezpłatnych zajęć otwartych w terminie 
01.07.2019r. – 31.08.2019r. pn. „Kreatywne Wakacje z Miejskim Domem Kultury w 
Opocznie 2019”. Głównym celem akcji było zapewnienie dzieciom ciekawie spędzonego 
czasu wolnego, integracja dzieci w różnym wieku oraz promocja bezpiecznego 
wypoczynku. Każdy dzień dawał dzieciom szanse rozwoju uzdolnień plastycznych, 
muzycznych, wokalnych, teatralnych, sportowych oraz turystycznych. W trakcie zajęć 
podejmowane były spontaniczne działania, które rozwijały kreatywność każdego dziecka. 
Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się happeningi, gdzie dzieci 
poprzez zaprojektowanie swojej indywidualnej koszulki mogły wystąpić w pokazie mody, 
a także pod okiem instruktorów plastyków poznawały tajniki trudnej sztuki tworzenia i 
wyrażenia siebie w plastycznej formie. Dzieci rozwijały również swoją wyobraźnię i 
zdolności manualne podczas „Asfaltowych malowanek” oraz mogły poczuć się jak 
prawdziwi malarze malując swoje dzieła  przy profesjonalnych sztalugach. Swoje 
zdolności manualne mogli również rozwijać budując modele wypuszczane z ręki. Pod 
okiem instruktora uczestnicy zajęć budowali modele statków powietrznych, budując 
proste modele samolotów z kartonu. Podczas warsztatów gry na instrumentach wszyscy 
chętni mogli doskonalić swoje umiejętności lub nauczyć się podstaw gry na akordeonie, 
gitarze, ukulele i keyboardzie. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z 
Orkiestrą Miejską. Warsztaty z piosenką, to cykl warsztatów, podczas których dzieci 
oprócz tajników śpiewu estradowego, emisji głosu oraz dykcji przygotowywały i 
opracowywały wspólnie z trenerem wokalnym piosenkę wakacyjną. Wszyscy 
zainteresowani teatrem mogli uczestniczyć w Warsztatach aktorskich pod hasłem 
„Improwizacja teatralna”. Mając na celu bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas 
wakacji, uczestnicy otwartych odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Opocznie oraz 
Państwową Straż Pożarną w Opocznie. Zorganizowano również wycieczki krajoznawcze 
do Stajni Artystycznej Marcinków i Parku Rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno”. Wysokość 
udzielonego wsparcia to 10.000,00 zł. 
 

 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach otrzymała wsparcie na 
organizację w okresie od 5 do 19 lipca 2019 roku kolonii letnich w Darłówku.                                       
W wypoczynku udział wzięła 60-osobowa grupa dzieci z terenu gminy Opoczno w wieku 
od 9 do 17 lat. Kadrę pedagogiczną stanowiło 5 osób, tj. kierownik oraz 4 wychowawców. 
Opiekę pielęgniarską, lekarską i ratowniczą zapewnił ośrodek, w którym dzieci 
wypoczywały. W czasie pobytu dzieci korzystały z walorów nadmorskiego klimatu i zajęć 
zorganizowanych przez kadrę. Dzieci wzięły udział m. in. w pokazie militarnym 
zorganizowanym przez grupę historyczną z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i 80-
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w przedstawieniu „Magic Show”, „wesołym 
miasteczku” oraz rejsie statkiem „Król Eryk I” z bitwą morską. Dzieci zwiedziły tramwajem 
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wodnym Darłowo, Park Edukacji i Rozrywki w Krupach „Leonardia”. Spędzały aktywnie 
czas biorąc udział w zorganizowanych zajęciach sportowych na „Orliku”, „Parku Linowym” 
i „Spływie kajakowym” na rzece Wieprza. Turystyczną atrakcją dla dzieci były także 
całodniowe wycieczki do Kołobrzegu i Jarosławca. W ośrodku koloniści mieli 
zorganizowane dyskoteki, ogniska, chrzest kolonijny, śluby kolonijne, rozgrywki sportowe, 
codzienną gimnastykę zabawy, plażowanie i kąpiele morskie na strzeżonej plaży. 

Całkowity koszt organizacji kolonii wyniósł 99.000,00 zł. Wysokość udzielonego wsparcia to 
14.000,00 zł.   
 

 Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” w Opocznie                        
w okresie od 06.06.2019r. do 31.08.2019r. realizowało zadanie publiczne pn. „Organizacja 
w okresie wakacyjnym zajęć sportowych uzupełnianych zajęciami edukacyjnymi z zakresu 
profilaktyki uzależnień prowadzonymi przez psychologa lub terapeutę uzależnień”.                          
W ramach zadania odbyło się 10 treningów piłkarskich, które trwały średnio 1,5 godziny 
oraz 3 dwugodzinne warsztaty terapeutyczne z psychologiem, które miały na celu rozwój 
osobisty uczestników zadania oraz aspekt motywacyjny. W zajęciach udział wzięło 30 
dzieci z terenu gminy Opoczno w wieku 9 – 17 lat. Dzieci wzięły także udział w wycieczce 
do Krakowa, gdzie zwiedziły stadion Wisły Kraków oraz Zamek Królewski na Wawelu. 
Głównym celem zadania była popularyzacja i upowszechnianie aktywnego trybu życia, 
rozbudzenie w młodych ludziach zamiłowania do sportu oraz historii, doskonalenie gry                
w piłkę nożną, nabycie przez nich wiedzy na temat szkodliwości działania alkoholu i innych 
środków odurzających i zagrożeń towarzyszących ich używaniu, wyrównanie szans na 
spełnianie marzeń dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz zwiększenie 
świadomości przynależności do wspólnoty lokalnej. 

Koszt całkowity zadania wyniósł 7.042,39 zł. Wysokość przekazanej dotacji to 7.000,00 zł. 
 
W ramach „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2019 rok”: 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko – Gminny w Opocznie, który prowadzi 
Placówkę Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, tj. w formie świetlicy środowiskowej 
„Pinokio” dla dzieci z rodzin ubogich, patologicznych oraz niedostosowanych społecznie              
w okresie wakacyjnym zorganizował w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” zajęcia 
profilaktyczne pod hasłem „Bliżej natury, a narkotykom i dopalaczom mówimy nie”. 
Program zajęć obejmował gry, zabawy, konkursy: plastyczne, konkurencje 
sprawnościowe, quizy z wiedzy ogólnej. Młodzież uczestniczyła w instruktażu udzielania 
pierwszej pomocy medycznej przeprowadzonej przez strażaków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Opocznie. Oprócz zapoznania się z wiedzą teoretyczną z zakresu pierwszej 
pomocy, wychowankowie mogli sprawdzić swoje umiejętności praktyczne. Dzieci 
uczestniczyły również w prelekcji przeprowadzonej przez inspektora Straży Miejskiej w 
Opocznie na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw letnich jak również przebywania nad 
wodą. Zajęcia miały na celu ukazanie dzieciom jak radzić sobie z negatywnymi emocjami 
bez wsparcia używek i jak bezpiecznie, aktywnie spędzić czas wolny. Wychowankowie 
wzięli udział w dyskusjach, rozmowach i pogadankach na temat szkodliwości zażywania 
narkotyków, alkoholu i dopalaczy.   

Wysokość udzielonego wsparcia to 1.000,00 zł, które zostały wydatkowane na zakup 
materiałów niezbędnych do organizacji zajęć oraz upominków dla uczestników 
zorganizowanych konkursów.  
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Łącznie na organizację wypoczynku w 2019 roku gmina Opoczno przekazała w formie dotacji 
środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł. 
 

KULTURA I PROMOCJA 
Promocja gminy 
 

W 2019 roku Wydział Promocji i Kultury realizował zadania z zakresu organizacji 
wydarzeń kulturalnych, współorganizacji ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy 
Opoczno oraz promocji Gminy w mediach lokalnych, wojewódzkich i krajowych.  
              Jednym z największych wydarzeń jakie miało miejsca w roku 2019 były ekoLogiczne 
Dni Opoczna, które zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 38 820,00 zł. W ramach tego festiwalu Gmina 
poniosła dodatkowo koszty 216 614,15 zł. Wydarzeniu towarzyszyły liczne pokazy, konkursy 
oraz występy gwiazd formatu ogólnopolskiego takie jak Kamil Bednarek, Łąki Łan, Nowator 
oraz Cała Góra Barwinków. EkoLogiczne Dni Opoczna oprócz promocji gminy miały za 
zadanie zmianę wizerunku naszego miasta jako ze słabo dbającego o ekologię na miasto 
proekologiczne.  Misja ta odniosła sukces dzięki organizatorom Ekologicznych Dni Opoczna, 
działaniom wszystkich instytucji zaangażowanych w to wydarzenie  i efektywnej promocji, w 
której skład weszły relacje na antenach TVP3 Łódź, Radia Łódź, na stronach internetowych, 
portalach społecznościowych na fanpage’ach oraz publikacje prasowe.  
             W ramach budżetu zrealizowane zostały zadania z zakresu zakupu gadżetów 
promujących Gminę Opoczno na kwotę 31 833,09 zł. Ponadto została wydana publikacja 
„Zainspiruj się. Opoczyńskie”, płyta „Najstarsi skrzypkowie regionu opoczyńskiego 2019”, 
która zajęła II miejsce w prestiżowym konkursie Nowa Tradycja Polskiego Radia. Łączna 
kwota wydatków na publikacje: 46 851,17 zł. Przez wydział został również opracowany i 
wydany Kalendarz Miast Partnerskich na 2020 rok koszt w wysokości 9 639,40 zł. W ramach 
Dnia Kobiet wydział współorganizował Babskie Pogaduchy w Dzielnej, projekcję filmu w MDK 
oraz I Charytatywny Maraton Fitness – łączny koszt 11 150,87 zł.  Gmina poprzez Wydział 
Promocji i Kultury współpracowała z Kołami Wędkarskimi w Opocznie, Morsami, 
Krwiodawcami, stowarzyszeniami i instytucjami. Wydział organizował lub był 
współorganizatorem szeregu uroczystości Państwowych z udziałem Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego i Jednostek samorządowych.  
 
W zakresie współorganizacji wydarzeń Gmina Opoczno współorganizowała m.in.: 

 Światełko do Nieba wraz z Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (13.01.2019 r.) – 
2 999,99 zł 

 III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Złoty 
mikrofon" wraz z MDK (29.03.2019 r.) – 1 000 zł 

 IV Opoczyński Rodzinny Piknik Morsów (14.04.2019 r.) – 1 500 zł 
 Płyta „Drogi do Niepodległości” wraz z Bartłomiej Kurowskim (15.04.2019 r.) – 5 000 

zł  
 17. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Dzieci i Młodzieży "Złote Baletki" z 

Klubem PEGAZ (27.04.2019 r.) – 2 000 zł 
 Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej (26.05.2019 r.) – 3 000 zł 
 Wyjazd młodzieży z parafii św. Bartłomieja na Dni Młodzieży w Radomiu                                

(14-16.06.2019 r.) – 5 000 zł 
 XX Zlot Hondy VTX Opoczno 2019 (29.06.2019 r.)  – 5 000 zł 
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 Piknik Policji (20.07.2019 r.) – 5 000 zł 
 Kina Na Leżakach x 2 (28.07 – 09.08.2019 r.) – 3.000 zł 
 50 – lecie OSP Kruszewiec (24.08.2019 r.)   – 3 663,55 zł  
 Dożynki Gminne wraz za MDK (08.09.2019 R.) – 2 058,65 zł 
 I Krajowa Wystawa Psów Rasowych pod patronatem i o Puchar Burmistrza Dariusz 

Kosno (15.09.2019 r.) – 2 000 zł 
 Spotkanie plenerowe OPOCZYŃSKIE DZIELI SIĘ CHLEBEM (20.12.2019 r.) – 2 950,50 zł 

        
W ramach wydarzeń sportowych w 2019 roku zostały zorganizowane m.in.:  

 Kickboxing Night (02.02.2019 r.) – 9 004,02 zł 
 Wyścig majora Hubala (31.05.2019 r.) – 20 000 zł 
 Wyścig kolarski z Żyrardowskim Towarzystwem Cyklistów BIKE RACE (15.06.2019 r.) – 

5 000zł 
 XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych                                     

(02-04.10.2019 r.)  – 2 000 zł 
 Gala Boksu za kwotę (14.12.2019 r.) – 12 000 zł 

       Na podstawie umowy pomiędzy Gminą Opoczno a LKS Ceramika Opoczno dokonano 
istotnych czynności promujących Gminę Opoczno. Hasło OPOCZNO PROMUJE SPOTR, SPORT 
PROMUJE OPOCZNO zamieszczono na strojach drużyny seniorskiej.  Oprócz promocji gminy 
podczas rozgrywek ligowych klub również robił to na stronach internetowych, portalach 
społecznościowych oraz na fanpage’a. Koszt promocji Gminy Opoczno przez LKS Ceramika 
Opoczno to 99 000 zł. 
 
     W  ramach współpracy z mediami w tym roku został również zrealizowany przez TVP3 
Łódź  reportaż pt. „Opoczno z Mazowszem w tle” w trakcie występu zespołu Mazowsze 
podczas Dożynek Opoczyńskich. Reportaż oprócz premiery miał 5 powtórek i zawierał spoty 
promocyjne. Film promował również Miejski Dom Kultury w Opocznie. Koszt filmu to 6. 396 
zł. Ważnym wydarzeniem promocyjnym które miało miejsce sobotę 28 grudnia 2019 r. była 
wizyta  w Opocznie redaktorów Romana Czejarka i Grzegorza Frątczaka z audycją „Jedyne 
takie miejsce” Jedynka - Program 1 Polskiego Radia. Program transmitowany był na żywo a 
kolejni goście opowiadali o tym co polecamy turystom oraz co dzieje się w Gminie. Audycję 
rozpoczął Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna, który przybliżył słuchaczom 
położenie, wizerunek oraz kierunki rozwoju Gminy. Kolejno Adam Grabowski, dyrektor 
Muzeum Regionalnego przedstawił historię opoczyńskiej ceramiki, która poruszyła 
wspomnienia internautów. Na fanpage  Polskiego Radia słuchacze przesyłali zdjęcia swoich 
płytek. Jerzy Misiurski dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej opowiadał o miłości  i historii 
Króla Kazimierza i Esterki oraz tajemnych przejściach podziemnych, które wciąż budzą wiele 
emocji. O kulturze ludowej oraz ostatnio wydanych publikacjach Gminy relacjonowała 
Mariola Saternus a  kolejne minuty wypełniły oberki opoczyńskie w wykonaniu zespołu 
Opocznianka, która zagrała w składzie Julian Jarząb, Andrzej Rożej i Marian Pabianek. Marta 
Lewandowska, instruktor tańca, choreograf Reprezentacyjnego Zespołu  Pieśni i Tańca Ziemi 
Opoczyńskiej Tramblanka mogła pochwalić się  osiągnięcia zespołu. A następnie słuchacze 
usłyszeli kolejną dawkę muzyki ludowej w wykonaniu Radosława  Bińka i jego syna Szymona 
a przyśpiewały Katarzyna Surma i Agnieszka Wróbel z zespołu Wolowianki. Działalność 
Miejskiego Domu Kultury podsumował Zdzisław Miękus, dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
.O powstawaniu stroju opoczyńskiego oraz wzorów zaczerpniętych z natury 
opowiadała  twórczyni ludowa Pani Zofia Pacan a  Lucyna Wąsik, przewodnicząca Koła 
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Gospodyń Wiejskich Gminy Opoczno, która wraz z kołami z Libiszowa Kolonii, Janowa 
karwickiego oraz Kruszewca Kolonii  przygotowała regionalne specjały  i przybliżyła szeroką 
działalność 27 Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Opoczno. Paweł Gągolewicz, prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie mówił jak funkcjonuje OSP oraz o pięknym 
jubileuszu 120 –lecia jakie w przyszłym roku będą świętować nasi strażacy. 
Dzięki  Panom Romanowi Czejarkowi  i Grzegorzowi Frątczakowi Gmina Opoczna kolejny raz 
mogła pochwalić się tym co ma najlepsze i najpiękniejsze.  
W ramach promocji Gminy Opoczno w mediach zostały zaangażowane środki w wysokości 
44 237,65 zł. 
 

Kształtowanie i promocja wizerunku Gminy Opoczno to również budowanie pozytywnych 

relacji z różnego rodzaju podmiotami, w tym  między innymi z mediami oraz szeroko pojętym 

biznesem. 

Dzięki Informatorowi Gminnemu wydawanemu przez TOP – Tygodnik Opoczyński 

mieszkańcy byli na bieżąco informowani  o działalności Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

Natomiast audycja radiowa Opoczno Na Fali w Radio Plus Radom pozwalała nie tylko na 

promocje naszego miasta, ale również na szybkie i profesjonalne prezentowanie w audycjach 

i reportażach Gminy Opoczno co było jednocześnie doskonałą jej promocją. Natomiast  

Telewizja Lokalna doskonale wypełniała swoją rolę w prezentując m. in.: wydarzenia  

kulturalne naszego regionu. 

 
Miejski Dom Kultury w Opocznie 
 
styczeń 
4 I – otwarcie Kina MDK w Opocznie 
6 I – I Opoczyński Orszak Trzech Króli  
12 I –   koncert świąteczno-noworoczny "Wszystko czego pragnę to Ty" w wykonaniu 
wokalistów Studia Piosenki TON                                                                                                           
13 I – koncert kolęd w kolegiacie św. Bartłomieja (zespół wokalny Cantabile, ZPiT 
„Tramblanka”, zespoły śpiewacze KGW) 
 
luty 
1 II – wycieczka do Teatru Muzycznego w Łodzi na spektakl „Madagaskar” 
7 II – spektakle teatralne „Nieobecny” i „Biuro Matrymonialne” - grupa teatralna SERMO 
11-15 II – Ferie z MDK 
16 II – koncert inaugurujący 40-lecie działalności MDK w Opocznie „Johan Strauss Show” 
23 II – Kusoki – opoczyńskie ostatki w Kraśnicy 
27 II – eliminacje do konkursu wokalnego „Złoty Mikrofon 2019” 
 
marzec 
4- 25 III – wystawa malarska i finisaż „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej” 
13 III – 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe 
19 III – I Spotkanie Klubu Seniora 
23 III – sztuka teatralna „Dwie pary do pary” 
25 III - II Spotkanie Klubu Seniora 

https://www.facebook.com/rczejarek/?__tn__=K-R&eid=ARDq8HlBUuCGQUEDPOzVPd3btwmD9V1m24bU3EY5-Uj4s3rzuN5bTxVr2fqNJEn73_bkAgkE54n6hn5g&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB7Xt78DgpDL0nveq5BU6diu8i_Tb_JdknmF8w-vzpWOsKuysK_SEztLC3WGIKSA42ZcJLaXkJvyUIHi0FDNEgD5yrE37OEpXCKxWY7bHmFXa0KPFE_si7ME5AhKm3bWNN0u--D42P-QXG8nytqZMogTzhbdM6VmpFy6FwSIglPAwrDPyZqn15oD9lQok3Q1LUs6OXU49ZxTRQnXA8vIPQGKYaTTsh3Z_wPG1USGjXD4FFdGisj8CfO1QzksVcFaGAH-Zz_nMPtm2UiBTe4U0IOCFgb955-Ex6Z3YmhjnO4C8krNS9_JDhxu9gSOaZ6w0oDpr4soJF8n-yOOYg6S_frtA
https://www.facebook.com/GFratczak/?__tn__=K-R&eid=ARC4KREOHhNLygUrAz5opN1JUG34i95BWYs2gOh3fv0YqXH-sVw4hucHn7uErs7U0OJ-3qK1d5WBMD6A&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB7Xt78DgpDL0nveq5BU6diu8i_Tb_JdknmF8w-vzpWOsKuysK_SEztLC3WGIKSA42ZcJLaXkJvyUIHi0FDNEgD5yrE37OEpXCKxWY7bHmFXa0KPFE_si7ME5AhKm3bWNN0u--D42P-QXG8nytqZMogTzhbdM6VmpFy6FwSIglPAwrDPyZqn15oD9lQok3Q1LUs6OXU49ZxTRQnXA8vIPQGKYaTTsh3Z_wPG1USGjXD4FFdGisj8CfO1QzksVcFaGAH-Zz_nMPtm2UiBTe4U0IOCFgb955-Ex6Z3YmhjnO4C8krNS9_JDhxu9gSOaZ6w0oDpr4soJF8n-yOOYg6S_frtA
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29 III – III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty Mikrofon” 
 
kwiecień 
1- 4 IV  – warsztaty plastyczne „Wielkanocne Impresje” 
5 IV – sztuka teatralna „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” przygotowana przez grupę teatralną 
SERMO 
6 IV – II Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów  
6 – 7 IV – X Opoczyński Kiermasz Wielkanocny 
7 IV – XIII Przegląd Stołów Wielkanocnych „Wielkanocna Baba” 
10 – 11 IV – koncert „Co nam w duszy gra” - Studio Piosenki „TON” 
15 IV – szkolenie BHP dla pracowników MDK 
22 IV – „Chodzenie z Kogutem i Gaikiem” w Bukowcu Op. - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej 
„Tramblanka” 
24 IV – III Spotkanie Klubu Seniora 
 
maj 
2 V – koncert „Niebanalnie o Niepodległej” w Radomsku 
3 V – koncert z okazji Konstytucji 3 Maja „ Niebanalnie o Niepodległej”  
13 V – 7 VI  - wystawa i wernisaż twórczości malarskiej Mariusza Konaszewskiego 
16-17 V – warsztaty recytatorskie 
21 V – konkurs recytatorski „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy” 
23 V – IV Spotkanie Klubu Seniora 
25 V – koncert z okazji Dnia Matki „Sinatra Show” 
25 V – Konkurs Balonowy na Ogrzane Powietrze 
 
czerwiec 
1- 2 VI – Piknik rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka 
2 VI – VI Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych 
„Pasiaczek” 
12 VI – podsumowanie konkursu plastycznego „Medycyna w trosce o nasze zdrowie” 
14 VI – widowisko wokalno-taneczne „Kocham musicale” - Studio Piosenki TON (współpraca 
z Centrum Tańca i Ruchu „TICO”) 
 
lipiec 
1VII – 29 VIII – Kreatywne Wakacje z MDK 
13 VII – koncert Kapeli Spod Dębu 
 
sierpień 
3 VIII – Koncert „Raz na Ludowo” 
29 VIII – koncert „W Wakacyjnym Tonie” - Studio Piosenki TON 
 
wrzesień 
1 IX – obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
8 IX – Dożynki Opoczyńskie 
17 IX – obchody 80. rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę 
18 IX – sztuka teatralna „Mąż zmarł ale już mu lepiej” 
18 IX – przesłuchania do Studia Piosenki TON 
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24 IX – spotkanie Klubu Seniora 
27 IX – Kocham Musicale – spektakl muzyczny Studia Piosenki TON 
 
październik 
2, 17 X – spotkanie Klubu Seniora 
10X –sSzkolenie z udzielania pierwszej pomocy 
11X – Jubileusz 40-lecia Miejskiego Domu Kultury w Opocznie 
14X - „Skok w bok” - przedstawienie teatralne 
25 X – finisaż wystawy „Konkurs na pamiątkę z Opoczna” 
 
listopad 
7 XI - spotkanie Klubu Seniora 
11 XI – organizacja Narodowego Święta Niepodległości 
13-14 XI - „Co nam w duszy gra” koncert Studia Piosenki TON 
21 XI – wieczór poetycko-muzyczny „Osiecka” - grupa teatralna SERMO 
21 XI - spotkanie Klubu Seniora MDK 
22 XI – szkolenie z udzielania pierwszej pomocy 
24 XI – Babski Kabaret – spektakl 
 
grudzień 
4 XII – szkolenie z udzielanie pierwszej pomocy 
6 XII – Mikołajki z MDK 
11 XII – XVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” Radom 
2019 – eliminacje powiatowe w MDK Opoczno 
13 XII – balet „Śpiąca Królewna” 

 
WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ 
3 I – Wręczenie odznaczeń „Honorowego Krwiodawcy” 
13 I - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
18 I – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – teatrzyk dla dzieci niepełnosprawnych 
22 I – Opłatek kombatancki 
26 I – Opłatek pszczelarzy 
7 II – Szkolenie p.n. „Formy wsparcia instytucji kultury i organizacji pozarządowych” 
28 II – Spotkanie informacyjne w ramach krajowego programu „Czyste powietrze” 
7 III – Konkurs Wiedzy Pożarniczej 
15 III – Święto Kultury Rosyjskiej 
2 IV – Spektakl ekologiczny „Kolory miasta”  
6 V – Wystawa „Fascynujący świat pająków i skorpionów” 
28-29 VI – Ekologiczne Dni Opoczna 
6 VII – Krwiodawstwo EOP 
5 VII – Wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego w ramach Kolorowej 
Lokomotywy 
9 VII – Wycieczka do Leśnej Osady w Kole w ramach Kolorowej Lokomotywy 
11 VII – Warsztaty ekologiczne w ramach Kolorowej Lokomotywy 
20 VII – Piknik Policyjny w ramach obchodów Święta Policji w Opocznie 
25 VII - Warsztaty ekologiczne w ramach Kolorowej Lokomotywy 
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5 VIII – Wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego w ramach Kolorowej 
Lokomotywy 
8 VIII – Wystawa plakatów Wojciecha Korkucia 
14 VIII – Wycieczka do Leśnej Osady w Kole w ramach Kolorowej Lokomotywy 
13 VIII – Warsztaty ekologiczne w ramach Kolorowej Lokomotywy 
4,18 IX – Bardzo Młoda Kultura – projekt z ŁDK 
23 IX – Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK 
6 X – „Pieśni przejścia” – warsztaty teatralne – Stowarzyszenie Teatralne Chorea 
9 X – „Rokowanie – Gramy Ciechowskiego” – warsztaty muzyczne  
13 X - Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK 
16 X – Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku 
8 XI – Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK 
23 XI – Szlachetna Paczka; Stowarzyszenie WIOSNA 
28 XI - Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK 
5 XII - Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK 
11 XII - Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK 
16 XII - Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK 
19 XII – Opłatek Kombatantów 
20 XII – Plenerowe Spotkanie Przedświąteczne „Opoczyńskie dzieli się chlebem” 

 
UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH 
13 I – Koncert kolęd i pastorałek w Kolegiacie w Opocznie - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej 
„Tramblanka”, Zespoły śpiewacze „Bukowianki”, „Sitowianki”, „Wolowianki”, „Kraśniczanki” 
23 I – Występ taneczny w Przedszkolu nr 6 z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka - RZPiT Ziemi 
Opoczyńskiej „Tramblanka” 
25 I - Przegląd Kolęd i Pastorałek w ŁDK – udział zespołu wokalnego Cantabile z MDK – II 
miejsce 
27 I – Udział dzieci i młodzieży z koła modelarskiego MDK w Otwartych Mistrzostwach 
Województwa Łódzkiego Modeli Halowych o Puchar Starosty Łaskiego – I miejsce 
27 I - Koncert kolęd i pastorałek w Żychlinie - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” - 
występ taneczny 
3 II – Koncert kolęd i pastorałek w Łodzi - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” 
31 III – Koncert zespołu wokalnego Cantabile i zespołów śpiewaczych KGW w Kolegiacie 
Opoczyńskiej – pieśni wielkopostne 
6 IV – 64. OKR eliminacje rejonowe w Piotrkowie Tryb. - udział młodzieży z grupy teatralnej 
SERMO – nominacja do przeglądu wojewódzkiego  
19 IV - Nagranie w TVP 3 Łódź – program wielkanocny – Katarzyna Surma i Agnieszka Wróbel 
z zespołu śpiewaczego „Wolowianki” 
27,28 IV – Wyjazd na konkurs wokalny do Dąbrowy Górniczej – zespół  Małe Kraśniczanki i 
Kraśniczanki 
28 IV – 64. OKR – udział w eliminacjach wojewódzkich – grupa teatralne SERMO 
21 V – Oprawa muzyczna mszy Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w 
kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. - Zespół wokalny Cantabile 
23 V – Występ podczas Przeglądu Przyśpiewki Ludowej w Przedszkolu nr 4 – Zespół 
śpiewaczy „Kraśniczanki” 
24 V – Występ podczas obchodów Dnia Rodziny w WTZ w Opocznie – Zespół wokalny 
Cantabile 
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26 V – Warsztaty muzyczne w Ośrodku Dresso w Sulejowie  - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej 
„Tramblanka” 
26 V – Udział zespołów śpiewaczych KGW w koncercie Pieśni Maryjnych w Mroczkowie 
Gościnnym 
27 V – Udział RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w XIV Przeglądzie Pieśni                         i 
Piosenki Ludowej w Opocznie 
27 IV – Udział „Małych Kraśniczanek” w festiwalu „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie 
Górniczej” - II miejsce 
28-29 V – Udział w Forum „Kultura + -” zorganizowanym przez ŁDK w Tomaszowie Maz. i 
Spale 
24 VI – Udział  Studia Piosenki TON w VII Festiwalu Poezji Śpiewanej im. J. Tuwima                 
w Inowłodzu – II i III miejsce 
VI – Udział Studia Piosenki TON w IX Piotrkowskim Festiwalu Piosenki w Piotrkowie 
Trybunalskim – III miejsce i wyróżnienie 
6 VI – Występ grupy I RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” dla uczniów z Niemiec                
w ramach wymiany Erasmus + 
8 VI – Udział zespołu wokalnego Cantabile w IX Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów 
Radomsko 2019 Miejskim Domu Kultury w Radomsku – III miejsce 
VI - Koncert najmłodszej grupy dzieci z Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Opoczyńskiej „Tramblanka” w Przedszkolu Nr 6 z grupą żłobkową „Zielona Dolinka”                  
w Opocznie dla młodzieży niemieckiej 
9 VI – Udział zespołów śpiewaczych „Wolowianki” i „Bukowianki” w II edycji Jarmarku 
Folkloru Polski Centralnej w Krzyżanowie – I miejsce 
13 VI – Oprawa muzyczna mszy odpustowej w kościele w Paradyżu – Zespół wokalny 
Cantabile 
18 VI – Udział w Konkursie Tomaszowskie Lato – Studio Piosenki TON 
23 VI – Udział Studia Piosenki TON  7. edycji Festiwalu Poezji Śpiewanej im. Juliana Tuwima w 
Inowłodzu  
24 i 25 VIII Udział zespołów śpiewaczych KGW w XXVIII Promocyjno - Handlowej Wystawie 
Rolniczej „ROL- SZANSA” w Piotrkowie Trybunalskim  
25 VIII – Występ zespołu śpiewaczego „Sitowianki” na dożynkach kościelnych w Opocznie 
31 VIII – Udział zespołu wokalnego Cantabile w Wojewódzkich Dniach Seniora                             
w Piotrkowie Tryb. 
31 VIII – Udział zespołu śpiewaczego „Kraśniczanki” w imprezie „Ziemniak na ludowo”                
w Kraśnicy 
1 IX – Występ zespołu wokalnego Cantabile na Dożynkach Gminnych w Żarnowie 
6 IX – Oprawa mszy św. i występ na 30-leciu Firmy Ceramika Paradyż – zespół śpiewaczy 
„Bukowianki” i „Wolowianki” 
27 IX – Inscenizacja „oczepin opoczyńskich” podczas wojewódzkich obchodów Światowego 
Dnia Turystyki w Łodzi – zespół śpiewaczy „Bukowianki”, „Kraśniczanki”, „Sitowianki”, 
„Wolowianki” 
6XI – Udział solistki Agnieszki Wróbel z zespołu śpiewaczego „Wolowianki”                                   
w przesłuchaniach Konkursu im. S. Jopka w ŁDK – II miejsce 
19 X – Udział młodzieży z koła teatralnego MDK w 25. Ogólnopolskim Konkursie im. ks. J. 
Popiełuszki w Radomsku – I,II miejsce i wyróżnienie 
20 X – Udział w konkursie tańca ludowego „Pięć minut dla oberka” w Łodzi - II miejsce 
Barbara Stępień z zespołu śpiewaczego Sitowianki 
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23 X -  Udział Studia Piosenki TON w 24. Przeglądzie Koluszkowskiej Piosenki – I, II, III miejsce 
21 X – Udział w działaniu p.n. „Tańczę śpiewam, rysuję folklor ziemi mej promuję”                        
w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura - ŁDK 
22 X – Udział Studia Piosenki TON w 24. Przeglądzie Piosenki w Koluszkach – I,II,III miejsce 
9 XI – Udział zespołu wokalnego Cantabile w III Przeglądzie Pieśni Patriotycznych 
„Matecznik” w Szadku 
16 XI – Udział  Studia Piosenki TON w XI Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złote 
Łabędzie” w Rzeczycy – Grand Prix, I, II, III miejsca i wyróżnienia 
17 XI – Udział  Studia Piosenki TON w XVII Przeglądzie Konkursowym Młodzieżowych 
Zespołów Wokalnych i Solistów w Strykowie – I, II miejsce 
30 XI – Występ zespołu śpiewaczego „Sitowianki” podczas otwarcia nowej świetlicy wiejskiej 
w Sitowej 
8XII – Udział Wiolety Kupis ze Studia Piosenki TON w programie TVP „Szansa na sukces” 
15 XII- Udział dzieci, młodzieży oraz dorosłych z koła modelarskiego z MDK w Opocznie  w  
Otwartych Zawodach  Modeli Halowych w Łasku – II, III, IV, V miejsce 
17 XII – Udział zespołu wokalnego Cantabile w XX Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości 
Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łodzi 
26 XII – Koncert kolęd i pastorałek w kościele w Kraśnicy – zespół śpiewaczy „Kraśniczanki” 
28 XII – Udział zespołu śpiewaczego „Małe Kraśniczanki” w finale XVIII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” w Radomiu – zdobycie Grand Prix 
Festiwalu 
 
 

BEZPŁATNE ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE  
17 I – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie 
7 II - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie 
28 II – I rocznica powstania Stowarzyszenia AA „Wolność” 
20,21 III – Nagłośnienie hali sportowej nr 3 na Turniej Halowej Piłki Nożnej; organizator: 
Policja Opoczno 
8 V –   ZS Prywatnych – próba hymnu 
9 V -  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie 
21 V – Konsultacje społeczne dotyczące wyborów do PE 
22 V – Szkolenie Komisji Wyborczych 
26 V – Rajd Rowerowy – Opoczyńskie Stowarzyszenie Mężczyzn po Przebytych Chorobach 
Nowotworowych „Herkules” 
29 V – ZSS nr 1 w Opocznie – Sadzenie Dębu Pamięci ku czci Stanisława Bąka 
31 V – Wyścig mjr. Hubala SANTE TOUR 
4-5 VI – Sztuka „Czerwony Kapturek”; organizator TPD oddział Opoczno 
6VI – Pokaz taneczny dzieci i młodzieży; organizator Studio Tańca „26-600 Radom” 
15 VI – Bitwa Przedszkoli; organizator Centrum Tańca i Ruchu TICO 
17 i 19 VI – Przedszkole Tygrysek – zakończenie roku 
30 VI - Rajd Rowerowy – Opoczyńskie Stowarzyszenie Mężczyzn po Przebytych Chorobach 
Nowotworowych „Herkules” 
28 VII - Rajd Rowerowy – Opoczyńskie Stowarzyszenie Mężczyzn po Przebytych Chorobach 
Nowotworowych „Herkules” 
30 VII - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie 
5 IX - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie 
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2,8  X – Spotkanie obwodowych komisji przedwyborczych 
4 X – Nagłośnienie w Firmie Remtrak w Idzikowicach 
9 X – Spotkanie Burmistrza Opoczna z mieszkańcami 
10 X - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie 
28 X - Spotkanie Burmistrza Opoczna z mieszkańcami 
14 XI -  Spotkanie Burmistrza Opoczna z mieszkańcami  
5XII – Pogadanka dla dzieci i młodzieży dot. bezpiecznego używania internetu; KP Policji w 
Opocznie 

 
IMPREZY KOMERCYJNE 
4 I – teatry dla dzieci i młodzieży – Teatr ARTENES z Wrocławia 
11 I - teatry dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia 
20 I - koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo  
29 I – szkolenie – firma Opendminid Advisors S.A. 
1 II – karnawałowe widowisko estradowe dla dzieci; organizator ART TRAMP Krajewski 
Opoczno 
4 II – Dzień Babci i Dzień Dziadka; organizator Akademia Przedszkolaka w Opocznie 
5 II – szkolenie; organizator Ośrodek Doradztwa Metodycznego z Łodzi 
17 II – zebranie sprawozdawczo-wyborcze; organizator Koło Wędkarskie nr 1 z Opoczna 
19 II – szkolenie; organizator Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – oddział w Opocznie 
21 II – zebranie sprawozdawczo-wyborcze – Związek Emerytów i Rencistów w Opocznie 
11 III – spektakle dla dzieci i młodzieży; organizator: Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa 
14 III – III Forum dla Rodziców; organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                    
z Opoczna 
18 III – spotkanie członków  Klubu Sportowego OLTS  
22 III – spotkanie członków Klubu Sportowego TKKF Idzikowice 
9 IV - spektakle dla dzieci i młodzieży; organizator: Teatr Muzyczny z Łodzi 
10 IV - spektakle dla dzieci i młodzieży; organizator: Narodowy Teatr Edukacji Wrocław 
11 IV – Kabaret Moralnego Niepokoju 
12 IV – walne spotkanie członków „Rodzinnych Ogródków Działkowych” z Opoczna 
13 IV – koncert zespołu KAT; organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 
27 IV – Konkurs Tańca Sportowego „Złote Baletki” 
13 V – szkolenie studentów BEST z Łodzi 
16 V – walne zebranie członków Kolejowej Spółdzielni Mieszkaniowej WSCHÓD                           
w Opocznie 
16 V - teatry dla dzieci i młodzieży – Teatr ARTENES z Wrocławia 
17 V - teatry dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia 
2 IX – „Forum 4 czerwca” – szkolenie dla członków UTW 
5 IX – Polski Związek Niewidomych – walne zebranie 
19 IX – koncert zespołu FURIA; organizator: Stowarzyszenie „Wygramy Opoczno” 
30 IX -  teatry dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia 
4 X – koncert zespołu DEZERTER; organizator: Stowarzyszenie „Wygramy Opoczno” 
4 X - „Forum 4 czerwca” – szkolenie dla członków UTW 
7 X – Teatr Muzyczny FORTE z Wrocławia 
17 X – Przedszkole Tygrysek – próba na scenie 
18 X - teatry dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia 
22 X – musicale dla dzieci – Łódzka Agencja Koncertowa 



109 
 

24 X – Katolicki Teatr Edukacji z Wrocławia – teatry dla dzieci i młodzieży 
25 X – Przedszkole Tygrysek – występy na scenie 
28,29,30 X – Firma Odzieżowa DANA - sprzedaż 
7 XI – Szkolenie w ruchu drogowym; Stowarzyszenie PARAM 
14 XI – Prelekcja dla członków Polskiego Związku Niewidomych w Opocznie 
15 XI – Koncert z Okazji 11 Listopada – Fundacja Dar Dla Potrzebujących 
15 XI – Szkolenie dla członków Uniwersytetu III Wieku zorganizowane przez „Forum 4 
czerwca” 
18 XI – Teatry dla dzieci i młodzieży – Teatr ARTENES z Wrocławia 
3 XII -  Prelekcja dla członków Polskiego Związku Niewidomych w Opocznie 
9 XII -  Teatry dla dzieci i młodzieży – Kielecki Teatr Lalek „Kreator” 
 
Bezpłatne korzystanie z sali 31 członków Uniwersytetu III Wieku: 
tenis – piątki 
próby taneczne – poniedziałki 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie poprzez swoje działania informacyjne, 

kulturalne i edukacyjne oraz gromadzony  księgozbiór, stara się promować książkę                   

i czytelnictwo oraz zaspokajać różnorodne potrzeby czytelnicze. Użytkownicy biblioteki mogą 

bezpłatnie korzystać z internetu w bibliotece głównej i filiach bibliotecznych. W bibliotece 

działa Dyskusyjny Klub Książki. Biblioteka organizuje spotkania autorskie dla dzieci i 

dorosłych. Promuje książki naszych regionalnych pisarzy i poetów OKL „Nad Wąglanką”. 

Oddział dla dzieci oraz filie biblioteczne, co roku przygotowują zajęcia: ,,Ferie zimowe”, 

lekcje biblioteczne, akcje ,,głośnego czytania”, a także różnego rodzaju konkursy. 

Prowadzone są zajęcia promujące: zwyczaje, obyczaje i tradycje świąteczne regionu 

opoczyńskiego. Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskich akcjach takich jak: Narodowe 

Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom, Noc Bibliotek. Organizowane są wystawy 

okolicznościowe oraz prac pokonkursowych. Biblioteka współpracuje z miejskimi 

instytucjami kultury: Muzeum Regionalnym, Miejskim Domem Kultury, przedszkolami, 

szkołami i klubami. Współpraca polega na wspólnym organizowaniu imprez na rzecz edukacji 

oraz upowszechnianiu czytelnictwa wśród lokalnej społeczności. 

Koszty MBP związane z działalnością kulturalno-oświatową:   

1. Ferie zimowe – 1 600,00 zł (1 600,- zł UM w Opocznie) 

2. Narodowe Czytanie 1 500,- zł. (1 000,- od sponsorów), 

3. Spotkania autorskie – 2694,- zł 

4. Koncerty – 3090,- zł 

5. Konkurs recytatorski – 1500,- zł (1 000,- zł od sponsorów) 

6. Spotkanie - Polscy lektorzy czytają Januszowi Koziołowi – 6 841 zł 

7. Realizacja programu MKiDN Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych w 2019 roku – 22 000,00 zł 

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika: 
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MBP w Opocznie: 
- Działalność Dyskusyjnego Klubu  Książki (spotkania – jeden raz w miesiącu przez cały rok), 
- Spotkanie z Klubem Seniora ,, Niezapominajka” działającego przy MGOPS w Opocznie, 
- Spotkanie autorskie z Krystyną Wieczorek (poetka, pisarka i twórczyni ludowa),  
- Udział w pikniku ekologicznym, 
- Narodowe Czytanie,  
- Spotkanie poświęcone nieżyjącemu lektorowi filmowemu Januszowi Koziełowi (czytali: 
lektorzy Tomasz  Knapik i Piotr Borowiec oraz aktorka Agnieszka Borowiec), 
- Koncert Jacka Telusa zatytułowany ,,Poczet Poetów Polskich” – Muzyczny Teatr 
Poezji ( muzyk, kompozytor i autor tekstów),  
- Koncert Marcina Snokowskiego ,,Akordeon, Poezja i Kawa”(muzyk grający na akordeonie, 
laureat wielu konkursów), 
- Wieczór autorski Krzysztofa Skiby zatytułowany ,,Skiba na wolności” oraz promocja książki 
,,Skiba. Ciągle na wolności. Autobiografia Łobuza” (polski muzyk, autor tekstów, satyryk, 
publicysta, aktor, konferansjer, artysta rozrywkowy, felietonista, autor happeningów, 
wokalista rockowy. Członek zespołu Big Cyc), 
- Wieczór autorski Jacka Pałkiewicza  (polski dziennikarz i podróżnik, odkrywca źródła 
Amazonki; członek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznego). 
 
Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży 
 MBP w Opocznie: 
- Wycieczki młodzieży ze szkół gminy Opoczno – zapoznanie dzieci i młodzieży z działalnością 
biblioteki oraz zwiedzanie Izby Pamięci  Powstania Styczniowego 
- Ferie zimowe: głośne czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry i zabaw stolikowe, konkurs 
plastyczny ,,Stop nałogom”, zgaduj-zgadula, rebusy quizy 
- Konkurs recytatorski ,,Poezja lokalnych twórców” 
- Zajęcia ekologiczne ,,Dbam i środowisko” 
- Prelekcja ,,Zwyczaje postne i wielkanocne w regionie opoczyńskim” 
- Udział w IV edycji czytelniczej ,,Jak nie czytam, jak czytam” 
- Cała Polska Czyta Dzieciom – głośne czytanie z udziałem zaproszonych gości  
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci ,,Na wesoło w bibliotece” 
- Spotkanie autorskie z Beatą Andrzejczuk (polska pisarka, laureatka wielu konkursów) 
- Udział w akcji ,,Kinder Mleczna Kanapka” 
 
MBP Filia nr 1: 
- Ferie zimowe: głośne czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry i zabaw stolikowe, konkurs 
plastyczny ,,Stop nałogom”, zgaduj-zgadula, rebusy quizy 
- Lekcja biblioteczna ,,Spotkanie z książką” 
- Lekcja biblioteczna ,,Strona internetowa biblioteki i katalog on-line” 
- Warsztaty literackie ,,Moja przyjaciółka książka”, ,,Dzień Pluszowego Misia” 
 
MBP Filia w Libiszowie 
- Zajęcia plastyczno-techniczne „Sposób na nudę” 
- Zajęcia plastyczne „Kwiaty z krepiny” 
- Ferie zimowe: Konkurs Plastyczny „Szkodliwe działanie narkotyków i dopalaczy”, Zajęcia 
plastyczne, Warsztaty kulinarne „Robimy kanapki” 
- Lekcja biblioteczna „Pierwsze spotkanie z książką” 
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- Lekcja biblioteczna „Katalogi biblioteczne bez tajemnic” 
- Lekcja biblioteczna „Szlakiem baśni – nasi bohaterowie” 
- Lekcja biblioteczna ,,Strona internetowa biblioteki i katalog on-line”. 
- Udział w IV edycji czytelniczej ,,Jak nie czytam, jak czytam” 
 
MBP  Filia w Mroczkowie Gościnnym 
- Ferie w bibliotece: zajęcia edukacyjne - ,,Mistrzowie kodowania”, zajęcia plastyczne 
„Kwiaty z krepiny”, zakładki do książek,  
- Warsztaty plastyczne ,,Palma wielkanocna” 
- Lekcja biblioteczna pt. ,,Pierwsze spotkanie z biblioteką” 
- Pasowanie na czytelnika 
- Udział w IV edycji czytelniczej ,,Jak nie czytam, jak czytam” 
 
MBP w Filia w Ogonowicach 
- Ferie w bibliotece: gry i zabawy stolikowe, układanie puzzli, rozwiązywanie krzyżówek, 
konkursy plastyczne  ,,Używkom mówimy – NIE !”,„Bajkowo w bibliotece”, „Karta 
Walentynkowa”, „Zima z bałwankiem” 
- Lekcja biblioteczna „Książka-zabawka” 
- Konkurs plastyczny ,,Stroik wielkanocny” 
- Lekcja biblioteczna „Budowa książki”  
- Lekcja biblioteczna  „Encyklopedie i słowniki”  
- Lekcja biblioteczna ,,Czasopisma w bibliotece” 
- Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom 
 

Muzeum Regionalne w Opocznie 
 

Zwiedzający: 4600 osób (tendencja stała) 

Dotacje: Gmina Opoczno – 652.000,00 zł 

Pozyskane środki zewnętrzne: 42.300,00 zł 

- 11000,00 zł – Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego – Projekt „Festiwal Folk 

Attack“, 

- 29.300,00 zł – Urząd Marszałkowski w Łodzi – Dotacja na zabytki wpisane do rejestru 

zabytków województwa łódzkiego (dotacja na wymianę systemu rynnowego i obróbek 

blacharskich w zamku kazimierzowskim), 

- ok. 2000,00 zł - Firma EXPO-DREW Kazimierz Pacan (w formie gratisowych wydruków 

wystaw na planszach wystawowych). 

Podstawową działalnością muzeum jest wystawiennictwo. Oprócz stałej ekspozycji 

historyczno-etnograficzna poświęconej Ziemi Opoczyńskiej Muzeum zorganizowało w 2019 

roku 10 wystaw czasowych. Były to: 

1. „Opoczyńskie drogi do niepodległości” ze zbiorów własnych, Muzeum w Piotrkowie 

Trybunalskim oraz kolekcji prywatnych 
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2. „Z gwiazdą i szopką. Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe” ze zbiorów własnych 

3. „Kolorami pisane imię Boga. Ikony księdza Stanisława Drąga 

4. „Wielkanoc w zwyczajach, obrzędach i sztuce ludowej” ze zbiorów własnych 

5. „Życie w czasie i przestrzeni” ze zbiorów Muzeum Geologicznego w Warszawie, firmy 

„Nordkalk” ze Sławna, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Wystawa została 

stworzona  z różnych okazów paleontologicznych aby ukazać 550 milionów lat ewolucji 

jaka zachodziła  na  Ziemi. Do wystawy wykorzystano  również  eksponaty z „Nordkalku” 

gdzie odkryto  istne archiwum świata pierwotnego sprzed 148 milionów lat 

6. „Opoczyńskie dziedzictwo ceramiczne. Początki przemysłu ceramicznego  w Opocznie” 

7. Twórczość rzeźbiarska Antoniego Barana (1930-2013) z Gorzałkowa - laureata nagrody im. 

O. Kolberga 

8. „Wrześniowym cieniom…”W 80. rocznicę kampanii polskiej 1939 r. na Ziemi 

Opoczyńskiej”, ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Opocznie, Muzeum Techniki 

Wojskowej  i Historii Regionalnej w Podlesiu Dużym, Muzeum im. Orła Białego                       

w Skarżysku Kamiennym, Skansenu rzeki Pilicy  w Tomaszowie Maz. Muzeum                         

w Piotrkowie Tryb., Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. 

9. „Boże Narodzenie w tradycji ludowej” ze zbiorów własnych 

10. „Przestrzeń końca czasu…” Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie 

(Ukraina); realizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS, Łódzki Dom Kultury 

Współpracowaliśmy również przy organizowaniu wystaw czasowych w innych placówkach 

muzealnych. Były to: 

1. „Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie”;  Muzeum Archeologiczne                           

i Etnograficzne w Łodzi 

2. „Opoczyński strój ludowy”- akwarele Marii Wąsowicz – Sopoćko, Gminny Ośrodek Kultury 

w Aleksandrowie 

3. „Stroje ludowe Kielecczyzny”, Muzeum Wsi Kieleckiej 

Oprócz wystaw w zamku muzeum zorganizowało 6 wystaw plenerowych w przestrzeni 

miasta. Były to: 

1. „Opoczno za czasów Kazimierza Wielkiego” (dziedziniec zamku kazimierzowskiego) 

2.  „Wystawa ekologiczna” (plac przy MDK w Opocznie) 

3. „Muzykanci ludowi regionu opoczyńskiego” (plac Zamkowy w Opocznie) 

4. „Barwy z natury i kultury” (plac Zamkowy w Opocznie) 

5. „Opoczyńskie drogi do niepodległości” (plac Zamkowy w  Opocznie) 

6. „Z dziejów Policji Państwowej w Opocznie” (Komenda Powiatowa Policji w Opocznie) 

Lekcje muzealne 

Tematyka: 

1. Zwyczaje i obrzędy doroczne 

2. Wybrane dziedziny twórczości ludowej  

3. Ginące zawody 

4. Elementy wystroju wnętrza mieszkalnego 
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5. Kampania wrześniowa  na ziemi opoczyńskiej 

6. Opoczno za czasów Kazimierza Wielkiego 

7. Opoczyńskie drogi do odzyskania niepodległości 

8. Honorowi obywatele Gminy Opoczno 

Muzeum Regionalne w Opocznie jest również współorganizatorem kilku konkursów 

skierowanych zarówno do młodzieży szkolonej jak i do osób dorosłych. W ubiegłym roku 

współorganizowaliśmy 4 konkursy: 

1. Konkurs na plastykę zdobniczo-obrzędową powiatu opoczyńskiego – XX edycja, Opoczno 

2019 r. 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 72 twórców ludowych z terenu powiatu 

opoczyńskiego. Natomiast 70 twórców wzięło udział w dwudniowych warsztatach. 

Przedmiotem konkursu tradycyjne opoczyńskie pisanki wykonywane techniką batikową, 

palmy wielkanocne, wycinanki oraz rekwizyty wielkanocne dyngusiarzy. Pisanki wykonało 

16 osób, wycinanki 18 osób, rekwizyty dyngusiarzy 14 osób, palmy 61 osób. 

2. I Triennale wycinanki województwa łódzkiego, Łowicz 2019 r. (wycinanka tradycyjna, 

wycinanka inspirowana). W konkursie udział wzięły 43 osoby w tym z opoczyńskiego 18 

osób z których nagrodzonych zostało 13 osób. 

3. Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” (współpraca) organizowany przez PTTK-luty 2019 r. 

4. Posłowie ziemi opoczyńskiej (wspólnie z I LO w Opocznie). 

Bardzo istotną rolą Muzeum jest działalność wydawnicza. W zeszłym roku udało się wydać 

samodzielnie lub we współpracy 4 publikację: 

1. Promocja publikacji „Wspomnienia opoczyńskie 1925 -1945” Eugeniusza Wójcika              

w opracowaniu Pawła Budzińskiego; wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Opocznie; 

11 października 2019 r. 

2. Promocja książki Andrzeja Kobalczyka „Sekrety Tomaszowa i Opoczna”; 11 grudnia 2019 

r. Książka powstała we współpracy z Muzeum Regionalnym w Opocznie 

3. Promocja albumu „Zainspiruj się. Opoczyńskie”; wydawnictwo Gminy Opoczno  

powstałe we współpracy z Muzeum Regionalnym w Opocznie 

4. Promocja tomiku poezji  Marianny Ksyty „Na końcu drogi”; 23 listopada 2019 r. 

Muzeum Regionalne w Opocznie jest również współorganizatorem kilku konkursów 

skierowanych zarówno do młodzieży szkolonej jak i do osób dorosłych. W ubiegłym roku 

współorganizowaliśmy 7 konkursów: 

1. W ramach „Nocy Muzeów” 18 maja 2019 r. koncert Macieja Stanieckiego - gitara, pętle, 

efekty; kompozytor muzyki filmowej i teatralnej, współpraca projektów elektronicznych; 

koncert promujący  swój solowy album ”Folowing the light” 

2. Festiwal „Opoczno Folk Attack V” Skrzypce; w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa; 14 

września 2019 r. Skrzypkowie Tadeusz Mocarski, Stanisław Wolski, Piotr Rudzki, 

Władysław Kosylak; gwiazda festiwalu – Kapela Brodów 

Wykłady, prelekcje 
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1. Wykład Pawła Wąsa pt. ”Konspiracyjne organizacje antykomunistyczne w Gimnazjum i 

Liceum  im. S. Żeromskiego w Opocznie (1948-1950) oraz odsłonięcie  i poświęcenie tablicy 

w LO - organizatorzy LO w Opocznie, Biuro Badań Historycznych IPN Oddział w Łodzi, 

Muzeum Regionalne w Opocznie; 1 marzec 2019 r.  

2. Prelekcja Adama Grabowskiego z okazji 100-lecia  opoczyńskiego lecznictwa; 8 kwiecień 

2019 r. 

3. Wykład prof. UŁ dr hab. Krzysztofa Lesiakowskiego  „Okrągły stół  i wybory z czerwca 1989 

r.; 18 czerwca 2019 r. Muzeum w Opocznie 

4. Tradycje i perspektywy muzealnictwa województwa łódzkiego - Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych  w Łodzi; prelekcja Adama Grabowskiego „Działalność Muzeum 

Regionalnego w Opocznie”; 24 październik 2019 r. 

5. Sesja w Łowiczu - prelekcja Adama Grabowskiego  „Kolorowe  piękno wycięte z papieru. 

Opoczyńskie kwadraty i rózgi”- 2 lipiec 2019 r. 

6. Prelekcja „O historii i przebiegu walk we wrześniu 1939 r. na Ziemi Opoczyńskiej” dr 

Maciej Hubka Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.; 24 wrzesień 2019 r.; Muzeum w 

Opocznie 

7. Akademia Sztuk Pięknych  w Łodzi Projekt „Createx” Prelekcja Adama Grabowskiego 

„Działalność Muzeum Regionalnego w Opocznie w popularyzacji i kultury opoczyńskiej” 

Inne  formy działalności 

1. Współpraca przy realizacji  programów telewizyjnych  „Było nie minęło”. Kronika 

zwiadowców historii  - „Mogiła powstańcza w Prymusowej Woli” - 5 styczeń 2019 r.; 

Militarne formy sakralne” - 1 czerwiec 2019 r. 

2. „Szlakiem historii i zabytków” – wycieczka po mieście – uczestnicy ferii w MDK; luty 2019 

r. 

3. Eko-logiczne Dni Opoczna - 28-29 czerwiec 2019 r. – organizacja wystawy plenerowej 

oraz organizacja  konkursów ceramiczno-plastycznych 

4. Poświęcenie  kamiennego obeliska upamiętniającego  wydarzenia  1863 r. - 12 lipiec 

2019 r.; Buczek 

5. Pokaz pojazdów z okresu kampanii wrześniowej 1939 r. oraz prelekcja Jacka 

Kopczyńskiego o prezentowanych pojazdach -18 maja 2019 r. 

6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie - przybliżenie historii 

regionu opoczyńskiego   w ramach akcji „Wakacje z poradnią”: - lipiec 2019 r.  

7. Światowe Dni Turystyki 28 wrzesień 2019 r. Prelekcja i oprowadzanie po mieście grup – 

Adam Grabowski 

8. Spotkanie z cyklu „Szlakiem historii” - poznanie zabytków, architektury i tradycji” (dla 

dzieci w wieku przedszkolnym) - październik 2019 r. 

9. „Zaduszki poetyckie” – Klub literacki „Nad Wąglanką” -     4 listopad  2019 r.  

10. Odsłonięcie  tablicy pamiątkowej za pomoc jaką wnieśli Opocznianie mieszkańcom 

Jarocina podczas II wojny św. -12 grudzień 2019 r. ; Opoczno, pl. T. Kościuszki 

11. „Wigilia partyzancka” w Libiszowie; Szkoła Podstawowa  im. Oddziału Partyzanckiego AK 

„Doliniacy” 14 grudzień 2019 r. 

12. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej  poświęconej ppor. Bronisławowi Dudzie ps. ”Cygan” 

żołnierzowi AK – Petrykozy  
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13. „Opoczyńskie dzieli się chlebem”, 20 grudzień 2019 r.  

14. Warsztaty fotograficzne dla członków klubu fotograficznego w MDK  

15. Współpraca z mediami  „Tygodnik Opoczyński”, ”Dziennik Łódzki”, „Gość Niedzielny”, 

”Ziemia Łódzka”, „Ziemia Odrowążów”, Radio Plus Radom, TVP Historia 

16. Stała współpraca z muzeami województwa łódzkiego, Łódzkim Domem Kultury, 

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piotrkowie Tryb., Klubem Historycznym im. ”Grota” 

Roweckiego, Instytutem Pamięci Narodowej oraz twórcami  ludowymi z powiatu 

opoczyńskiego  

Współpraca przy organizacji uroczystości patriotycznych  

1. 156 rocznica wybuchu  powstania styczniowego, 22 styczeń 

2. 1 marzec – Dzień Żołnierzy Wyklętych 

3. 30 kwiecień -79 rocznica śmierci Majora „Hubala” 

4. Święto Konstytucji 3 Maja 

5. 75 rocznica wybuchu powstania warszawskiego 

6. 15 sierpień „Cud nad Wisłą” 

7.  1wrzesień – 80. rocznica wybuchu II wojny św.  

8. 11 listopad - 101 rocznica odzyskania niepodległości 

Współpracuje również z prasą lokalną (”TOP Tygodnik Opoczyński”, ”Dziennik Łódzki”, 

”Ziemia Odrowążów”, ”Gość Niedzielny”, TV Lokalna, TVP Łódź, Radio Plus Radom 

BEZPIECZEŃSTWO  
  
Zarządzanie kryzysowe, obronność i OSP 

Dla większości spośród nas, których nie dotknęło nieszczęście wywołane klęską 
żywiołową lub innym zdarzeniem kryzysowym na większą skalę, niebezpieczeństwo jest na 
ogół znane tylko z przekazów telewizyjnych lub relacji prasowych. Nie towarzyszy nam 
w codziennym życiu. Pojawić się jednak może niespodziewanie z siłą niemieszczącą się 
w naszych dotychczasowych wyobrażeniach. Zarządzanie kryzysowe w ujęciu systemowym, 
to nie tylko reagowanie, gdy coś się już wydarzy. To także czynienie wszystkiego, aby 
ograniczyć wystąpienie potencjalnego zdarzenia i jego skutki.  

Odpowiednio do wymogów obowiązujących aktów prawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym  
w Urzędzie Miejskim w Opocznie został powołany przez Burmistrza Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego. Wymieniony zespół jest organem pomocniczym w zapewnieniu 
wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze gminy Opoczno. 
Gminny zespół zwoływany jest przez Burmistrza po wystąpieniu sytuacji kryzysowych, 
których skutki wymagają usuwania w dłuższym przedziale czasowym, kiedy trzeba m.in. 
zapewnić zabezpieczenie logistyczne profesjonalnych służb ratunkowych, organizować 
pomoc poszkodowanym, usuwać skutki zniszczeń, przywracać stan poprzedzający sytuację 
kryzysową. 

Studiując problematykę zarządzania kryzysowego i zdarzeń noszących znamiona 
kryzysu, a także doświadczając problemów związanych z zakłóceniami w funkcjonowaniu 
infrastruktury rzutującej na jakość życia pamiętajmy, że Gmina Opoczno dysponuje zespołem 
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interwencyjnym specjalistów opartym w większości na członkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych.   
Sprawną realizację zarządzania kryzysowego w gminie Opoczno warunkują: 

1. Gminny Planu Zarządzania Kryzysowego; 
2. Instrukcja funkcjonowania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego; 
3. Znajomość zadań przez osoby funkcyjne Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego; 
4. Środki finansowe (gminna rezerwa finansowa na usuwanie skutków sytuacji 

kryzysowej); 
5. Stan oraz stopień gotowości sił i środków reagowania kryzysowego; 
6. Znajomość zagrożeń i zasad zachowania się w przypadku ich wystąpienia przez 

ludność gminy; 
7. Przygotowanie merytoryczne pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie  do 

wykonywania dodatkowych obowiązków związanych z wykonywaniem zadań 
w ramach zarządzania w sytuacji kryzysowej; 

8. Współpraca Urzędu Miejskiego w Opocznie z jednostkami podległymi 
i nadzorowanymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami gminy w fazie zapobiegania, 
przygotowania, reagowania i odbudowy dla dobra ogółu mieszkańców; 

9. Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią.  
W celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego został 
uruchomiony dla Mieszkańców Gminy Opoczno całodobowy. 

 
TELEFON ALARMOWY 607 – 603 – 296 

 
Ochotnicze straże pożarne  

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, 
Ochotnicza Straż Pożarna i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo  o 
stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania   i organizację OSP i ich związku określają ich statuty. 

W myśl ustawowej definicji, OSP jako stowarzyszenia są dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. Statut organizacji określa 
cele, strukturę organizacyjną, władze, prawa i obowiązki członków.  Ponadto, wszystkie 
sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej określone w statucie OSP i ich związku, 
wymagają uzgodnienia z Komendantem Powiatowym/Miejskim Państwowej Straży Pożarnej 
właściwym ze względu na teren działania OSP lub Komendantem Głównym Państwowej 
Straży Pożarnej w przypadku Związku OSP RP. 

Do podstawowych celów i zadań Ochotniczej Straży Pożarnej jakie wynikają z ustawy             
o ochronie przeciwpożarowej oraz ich statutów należą: 
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz  współdziałanie             

w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi 
podmiotami, 

2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 

3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 
sposobach ochrony przed nimi, 

4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 
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5) działania na rzecz ochrony środowiska, 
6) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie swojego działania. 

Wymienione wyżej cele i zadania OSP realizuje poprzez: 
1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej                 

i ochrony ludności, 
2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków                

w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, 
3) organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego, 
4) prowadzenie doskonalącego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP                         

i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkoleń funkcyjnych OSP, 
5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,  
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, 

sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej                        
i oświatowej, 

7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną, 
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających      

z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i własnego statutu, 
Obecnie na terenie miasta i gminy Opoczno funkcjonuje ogółem 9 jednostek OSP, w tym: 

a) na terenie miasta             - 1, 
b) na terenie wiejskim         - 7, 
c) na terenie zakładu           - 1. 

Z wymienionych 9 jednostek OSP, 3 jednostki są włączone do krajowego systemu ratowniczo 
– gaśniczego – OSP Dzielna, OSP Wygnanów oraz OSP Opoczno.  
Stan osobowy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opoczno zgodnie                               
z przedłożonymi Protokołami z zebrań sprawozdawczych za 2019 rok przedstawia się 
następująco:  

1. Członkowie OSP Ogółem - 309 osób w tym  

 Członkowie czynni - 264 

 Członkowie honorowi - 37 

 Mężczyźni - 290 

 Kobiety - 19  
2. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - 77 

 MDP chłopców – 52 

 MDP Dziewcząt – 25  
Baza lokalowo - sprzętowa 

W celu sprawnego i skutecznego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez 
jednostki OSP, niezbędnym jest właściwe ich wyposażenie w podstawowy sprzęt ratowniczo 
- gaśniczy, odpowiednie wyposażenie zabezpieczające strażaków podczas prowadzonych 
akcji ratowniczych jak również bazę lokalową tj. strażnicę. Stan tego wyposażenia jest różny                
w poszczególnych jednostkach i nie zawsze spełniający oczekiwania strażaków.  

Charakterystykę oraz stan wyposażenia jednostek OSP w zakresie bazy lokalowej 
(strażnice) szczegółowo przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 38. Baza lokalowa strażnic 
 

Dane 
dotyczące 
strażnicy 

Jednostka OSP 

Kraszków Wygnanów Dzielna Kruszewiec Kraśnica Libiszów Opoczno Modrzew 

Stan prawny 
 

mienie 
gminne 

Własność 
OSP 

mienie 
gminne 

mienie 
gminne 

mienie 
gminne 

mienie 
gminne 

Własność 
OSP 

mienie 
gminne 

Boksy 
garażowe 

2 3 3 1 3 1 3 1 

Pomieszczeni
a socjalne 

1 7 1 1 1 1 3 1 

Pomieszczeni
a 
magazynowe 

1 3 1 0 1 1 3 1 

Sala 
szkoleniowa 

0 2 1 1 1 1 2 1 

Sala 
świetlicowa 

1 1 1 1 1 0 1 1 

System 
Ogrzewania 

C.O 
 
 

C.O C.O. Elektr + 
C.O 

C.O. Elektr C.O. C.O. 

Instal. 
Wodno-
kanaliz. 

Tak tak tak tak tak tak tak tak 

Selektywne 
alarmowanie 

Tak tak tak tak tak tak tak tak 

System 
monitoringu 

Tak tak tak tak tak tak tak tak 

Inne 
podmioty 
współużytkuj
ące 

      -    MDK, 
KGW, 
Stowarz
yszenie 
”W 
trosce o 
dzieci” 

KGW MDK, 
KGW 

brak      - MDK, 
KGW 

 
W 2019 roku zalano ławy pod budynek świetlicy wiejskiej w Kraszkowie.  
Sprawy obronne 

1. Opracowanie i aktualizowanie dokumentów planistycznych: 

 „Plan operacyjny funkcjonowania gminy w stanach zewnętrznego zagrożenia 
państwa lub wojny”, 

 „Dokumentacja Głównego Stanowiska Kierowania Gminy”, 

 Plany: „Przemieszczenia GSK do zapasowego miejsca pracy” oraz „Ochrony 
i obrony GSK”, 

 „Dokumentacja Stałego Dyżuru”, 

 „Program szkolenia obronnego gminy”, 

 „Plan szkolenia obronnego gminy na dany rok kalendarzowy”; 



119 
 

2. Planowanie i prowadzenie szkolenia obronnego; 
3. Nadzór realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych i zakładach pracy 

na terenie gminy, 
4. Przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny; 
5. Host Nation Support (HNS) – wsparcie pobytu i działań wojsk sojuszniczych na 

terytorium kraju gospodarza - cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie 
pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego 
terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają siły i organizacje NATO. 
Zakres realizowanych przedsięwzięć regulują zobowiązania wynikające z porozumień                   
w ramach Sojuszu lub z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych między 
"państwem - gospodarzem" oraz organizacją NATO  i państwami wysyłającymi 
wojska. Polski HNS obejmuje nie tylko zaopatrzenie, usługi i infrastrukturę (logistykę), 
ale także dostarczenie sojusznikom innych "produktów", jakimi są informacje, 
swoboda działania, bezpieczeństwo i poparcie społeczne; 

6. Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w  Opocznie w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

W 2019 roku w zależności od potrzeb dokonano aktualizacji w/w planów.    
 
Sprawy wojskowe 

1. Współdziałanie z organami wojskowymi – Wojskową Komendą Uzupełnień                      
w Tomaszowie Mazowieckim, 

2. Planowanie i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych 
i Szefa Obrony Cywilnej Gminy, 

3. Planowanie i prowadzenie (w trybie akcji kurierskiej) doręczania kart powołania do 
odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego 
stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny, a także rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do 
czynnej służby wojskowej, 

4. Organizacja kwalifikacji wojskowej.  
 

Sprawy obrony cywilnej  
Szefem Obrony Cywilnej Gminy jest Burmistrz Opoczna. 
Podstawowymi jednostkami przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są 
formacje OC. Pododdziały te przeznaczone są do wykonywania zadań ogólnych lub 
specjalnych. Na terenie gminy powołuje się gminne formacje OC. Obrona cywilna ma na celu 
ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użytku publicznego, dóbr kultury oraz ratowanie 
i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także współdziałanie w zwalczaniu 
klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska naturalnego jak i usuwanie ich ewentualnych 
skutków. 
Do głównych zadań obrony cywilnej należy: 

1. „Plan Obrony Cywilnej” 
2. „Plan Ewakuacji” - przeprowadzanie ewakuacji ludności 
3. „Plan ochrony Zabytków” 
4. „Plan Dystrybucji tabletek jodku potasu”  
5. Działalność planistyczna i prace organizacyjne 
6. Działalność szkoleniowa i upowszechniająca tematykę z zakresu obrony cywilnej 
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7. Współdziałanie w zwalczeniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska 
8. Wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie 
9. Organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych 
10. Zapewnienie doraźnych lokali i pomieszczeń oraz zaopatrywanie poszkodowanej 

ludności w podstawowe artykuły 
11. Pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku na obszarach dotkniętych klęskami 
12. Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać 

w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, 
organizowanym i prowadzonym przez inne organy. 

W 2019 roku w zależności od potrzeb dokonano aktualizacji w/w planów.    
 

Straż miejska 
 

Zawsze pomagać – zarówno tym pojedynczym osobom, które o to proszą albo tej 
pomocy wymagają jak i wspólnotom mieszkaniowym, sołectwom czy też miastu jako 
żywemu organizmowi w jego codziennym, uporządkowanym funkcjonowaniu. Na tym polega 
pełnienie przez Straż Miejską służebnej roli wobec społeczności lokalnej zapisanej w 
pierwszym artykule ustawy o strażach gminnych zaraz za zapisem o funkcji dotyczącej 
ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Pojęcia o bardzo szerokim znaczeniu, za 
którymi kryją się tysiące różnych spraw – dla jednych mieszkańców ważnych lub bardzo 
ważnych, dla innych zupełnie nieistotnych i marginalnych - bo nie zawsze ich bezpośrednio 
dotyczących. 

Jak Straż Miejska w Opocznie pomaga mieszkańcom? Przede wszystkim jej 
funkcjonariusze reagują w miarę swoich możliwości na zgłoszenia do służby dyżurnej. Każde 
z około 500 zgłoszeń czy informacji w 2019 roku było w istocie prośbą o pomoc w takiej czy 
innej sprawie. Czasem jest to sprawa życia lub zdrowia, innym razem – prozaiczna o bardzo 
lokalnym charakterze. Trudno też wyobrazić sobie sytuację i taka nie miała miejsca, aby 
strażnik miejski nie zareagował lub nie zainteresował się osobą, która w widoczny sposób 
wymagała pomocy z uwagi na wiek, stan zdrowia czy okoliczności,  
w jakich się znalazła. Co ważne, strażnicy miejscy potrafią tej pomocy udzielić w sposób 
profesjonalny, ponieważ zostali do tego przygotowani i wyposażeni. 

W trakcie wykonywania czynności patrolowych funkcjonariusze Straży Miejskiej 
reagowali na zaobserwowane przypadki łamania prawa i inne nieprawidłowości lub 
zdarzenia mające negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i 
czystości w naszym mieście.  

W 2019 roku odnotowanych zostało ponad 3500 zdarzeń, interwencji  
i przeprowadzonych czynności, udzielonych pomocy innym instytucja oraz kontroli. Wśród 
wielu szczegółowych zadań wymienić można między innymi reagowanie na przejawy 
zakłócania porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, łamanie 
przepisów ruchu drogowego, nie przestrzeganie zasad trzymania i prowadzenia zwierząt w 
miejscach publicznych, niewłaściwy stan czystości i porządku na terenie miasta, awarie  
i uszkodzenia infrastruktury miejskiej, dróg i ich oznakowania, realizacja kontroli i 
inwentaryzacji posesji w ramach programu ZONE jak i na interwencje od mieszkańców oraz 
wiele innych. Realizacja tych zadań odbywała się wraz ze stałą i bieżącą współpracą ze 
wszystkimi komórkami organizacyjnymi Miasta oraz jednostkami państwowymi takimi jak 
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Policja, Straż Pożarna, Straży Leśnej, służby sanitarno-epidemiologiczne, służba 
weterynaryjna, nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, czy tez społecznymi: Społecznej 
Straży Rybackiej, jednostkami OSP, Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt oraz wieloma innym 
organizacjami.  

Codzienna obecność funkcjonariuszy na ulicach i ich prewencyjne oddziaływanie jest 
bardzo dobrze spostrzegane przez mieszkańców i z pewnością zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej gminy. 

Podstawy prawne.                                         

Podstawy prawne działania i kompetencje straży określa ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o strażach gminnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1795). 

Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy zgodnie z wymienioną ustawą 
może być utworzona samorządowa umundurowana formacja – straż gminna, która spełnia 
służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem 
godności i praw obywateli. Rada gminy może utworzyć straż gminną, po zasięgnięciu opinii 
właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji, o czym zawiadamia 
Wojewodę. Rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie 
Komendanta Wojewódzkiego Policji, o czym zawiadamia Wojewodę. W gminach, w których 
organem wykonawczym jest Burmistrz (Prezydent Miasta), straż nosi nazwę „ Straż Miejska”. 
Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są  z budżetu miasta. 

Strażą kieruje Komendant zatrudniany na umowę przez Burmistrza po zasięgnięciu 
opinii właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji. Szczegółową strukturę 
organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez radę gminy (miasta) lub 
Prezydenta/Burmistrza. 

Zadania Straży Miejskiej i uprawnienia strażników. 

Podstawowe zadania straży określają przepisy art. 10 i 11 ustawy o strażach 
gminnych. W myśl art. 10 ustawy „straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku 
publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego”. 

Przepis ten wskazuje na dwie podstawy prawne określające zadania straży: 

1) ustawy oraz rozporządzenia wydawane na podstawie ustaw i w celu ich wykonania, 
2) akty prawa miejscowego, którymi są: 
a) gminne przepisy porządkowe wydawane, jako uchwały rady gminy lub zarządzenia 

Burmistrza na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 art. 41  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 

b) powiatowe przepisy porządkowe wydawane przez radę powiatu oraz zarząd powiatu 
w trybie art. 41 oraz art. 42 ust.  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 

c) rozporządzenia porządkowe Wojewody wydawane na podstawie art. 60  i 61 ustawy 
z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) – wydawane, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, 
zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa 
publicznego. 
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W myśl art. 11 ustawy o strażach gminnych do zadań straży należy w szczególności: 

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. 
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w 

przepisach o ruchu drogowym. 
3. Kontrola publicznego transportu zbiorowego. 
4. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 
innych miejscowych zagrożeń. 

5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia 
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub 
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także 
ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia. 

6. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 
7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami  w ochronie porządku podczas 

zgromadzeń i imprez publicznych. 
8. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 

jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, 
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają 
życiu i zdrowiu innych osób. 

9. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie 
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw 
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z 
organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. 

10.  Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych 
dla potrzeb gminy. 
 

              W związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje prawo do 
obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w 
miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania 
zadań oraz w celu: 
1. Utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 
2. Przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach 

publicznych. 
3. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 

 
Zadania straży wykonują pracownicy straży, zwani strażnikami. 

Strażnicy Straży Miejskiej podczas wykonywania czynności służbowych mają prawo do: 
1. Udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków 

oddziaływania wychowawczego. 
2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości. 
3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej 
jednostki Policji. 

4. Dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby. 
5. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w 

trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu  w sprawach o wykroczenia. 
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6. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, 
oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych. 

7. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół. 
8. Wydawania poleceń. 
9. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych. 
10.  Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, 

prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji 
społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach 
określonych w ustawie o Policji. 

 
Strażnicy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy 

publicznych.  
 
Obsada etatowa i organizacja pracy. 
 

Rada Miejska w Opocznie uchwałą nr XX/207/04 z dnia 26 października 2004 r. 
nadała Regulamin Straży Miejskiej w Opocznie. Regulamin określa strukturę organizacyjną i 
organizację pracy. Regulamin zobowiązuje Komendanta do przedstawiania Burmistrzowi 
pisemnych miesięcznych, półrocznych  i rocznych sprawozdań z działalności straży. W 
ramach organizacji pracy określono sposób wykonywania obowiązków   przez strażników. 

Zgodnie z § 2 ust. 5 regulaminu, liczbę etatów w Straży Miejskiej określa Burmistrz 
po zasięgnięciu opinii merytorycznej komisji Rady Miejskiej do zakresu, której należą sprawy 
bezpieczeństwa publicznego. 

W Straży Miejskiej  w 2019 r. pracowało od stycznia do sierpnia  6 osób, od sierpnia  
do grudnia 5 osób, od dnia 16 września na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej został 
powołany Pan Dariusz Rzepka. Strażnicy pełnią służbę w systemie jednozmianowym, tj. w 
godzinach 7-15  w patrolach pieszych  i zmotoryzowanych. W zależności od potrzeb, 
pełniona jest służba w innych godzinach, jak również w dni wolne od pracy i święta. 
Dyslokacja patroli była uzależniona od bieżących potrzeb, biorąc pod uwagę zgłoszenia 
mieszkańców, funkcjonowanie targowisk, zabezpieczenie imprez i współdziałanie z Policją. 

Teren miasta podzielony jest  na cztery rejony przydzielone  do obsługi przez dwóch 
strażników (patrol) w chwili obecnej  rejony obsługiwane są również przez jednego strażnika. 
Strażnicy są odpowiedzialni za całokształt spraw w przydzielonym rejonie. Strażnicy w czasie 
pełnienia służby na terenie miasta są kontrolowani przez Komendanta. W stosunku do 
strażników, którzy nie przestrzegają zasad i poleceń służbowych mogą być wyciągnięte na 
drodze służbowej konsekwencje dyscyplinarne.  

Strażnicy w czasie służby wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego tj. 
ręczne miotacze gazu, kajdanki i pałki obronne wielofunkcyjne. Z każdym funkcjonariuszem 
jest kontakt telefoniczny. 

W związku brakiem obsady osobowej na stanowisku dyżurnego w godzinach 
popołudniowych, pełniący służbę patrol wyposażony jest w telefon komórkowy, co daje 
możliwość przyjęcia zgłoszenia o interwencję. 

Straż Miejska posiada na wyposażeniu samochód specjalny Ford Transit.  
 
Przegląd działalności Straży Miejskiej w 2019 r. 
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Zgodnie z zatwierdzonym przez Z-ce Burmistrza Pana Tomasza   Łuczkowskiego planem 
działania na 2019 r. realizowano szereg następujących zadań z niego wynikających: 
 
Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. 

W roku 2019 odnotowano 349 zgłoszeń od mieszkańców miasta i gminy Opoczno 
dot. interwencji w różnych sprawach.  

Realizując zadania ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, strażnicy 
miejscy odbyli 309 służb patrolowych. W trakcie tych służb ujawnili ogółem 465 przypadków 
naruszeń porządku prawnego. Wobec 464 sprawców naruszeń zastosowano pouczenie, jako 
odpowiedni środek do wdrożenia sprawcy do poszanowania prawa. Na 1 sprawców 
wykroczeń nałożono grzywny w postępowaniu mandatowym na kwotę 100 zł.  Szczegółowy 
wykaz w załączniku nr 4.  

  Wspólnie z Policją i służbami ochrony mienia zabezpieczano imprezy masowe – 
artystyczne i sportowe oraz uroczystości państwowe i kościelne. 

Poprawa stanu czystości i porządku na terenie miasta i gminy.   

Realizacja uchwały Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30. 06. 2016 r.   
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno oraz 
ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu  czystości     i porządku w gminach ( tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1454)  jest   przedmiotem codziennych służb, podobnie jak wcześniej 
omawiana ochrona   spokoju i porządku w miejscach publicznych.  

W związku z powyższym dokonano kontroli nieruchomości i placówek handlowych, w 
których uchybienia były usuwane na bieżąco. Kontrole są i będą prowadzone nadal.  

Prowadzone są także kontrole w zakresie zakazu spalania odpadów, w roku 2019  na 
terenie gminy Opoczno przeprowadzono 45 takich kontroli.  

W ramach programu ZONE przeprowadzono 2327 kontroli  nieruchomości na terenie 
miasta i gminy Opoczno, 1108 kontroli na terenie miasta, 1219 kontroli na terenach 
wiejskich. Kontrolę przeprowadzało 2 strażników podczas 53 służb patrolowych, wspólnie z 
pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Podczas kontroli 
prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ogrzewania, kontrola wywozu odpadów ciekłych i 
stałych przez mieszkańców gminy. 

Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.  

W czasie codziennych służb strażnicy zwracali uwagę na stan oznakowania ulic, stan 
dróg i chodników, znaków drogowych i oświetlenia ulicznego. W razie stwierdzenia 
nieprawidłowości podejmowano interwencje oraz informowano odpowiednie służby i 
instytucje. Przekazywane informacje dotyczyły: 

- stanu dróg, chodników, znaków drogowych – 26  
- stanu oświetlenia – 6 
- awarii sieci – 2 
- zanieczyszczanie miejsc publicznych - 23 
- usunięcia zabitych zwierząt – 17 
- bezdomnych zwierząt – 16 
- bezdomnych osób – 14 
- odwiezienia  do miejsca zamieszkania – 6   
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          W  2019 r. podjęto interwencje dot. zgłoszeń od mieszkańców miasta  
i gminy Opoczno: 

-zakłócanie porządku - 20 
-zagrożenie w ruchu drogowym - 70 
-ochrona środowiska i gospodarki odpadami -119 
-zagrożenie zdrowia i życia - 5 
-awarie techniczne - 18 
-pożary, katastrofy - 6 
-zwierzęta – 104 
-inne- 19 
 

Bezpieczeństwo i porządek na drogach. 

W zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, egzekwowano zakaz 
parkowania samochodów w miejscach objętych tym zakazem i na zieleni – trawnikach. 
Wykroczenia te stanowią coraz liczniejszą grupę ujawnianych wykroczeń. Przyczyną tego jest 
nieprzestrzeganie przez kierowców prawa o ruchu drogowym i zbyt mała ilość miejsc 
parkingowych w stosunku do wzrostu liczby pojazdów. Szczególnie nietrafione lokalizacje w 
tym zakresie mają instytucje finansowe  i niektóre placówki handlowe. Również niektórzy 
kierowcy chcą wjechać do sklepu lub instytucji. Pouczonych zostało 31  kierowców, ogółem 
podjęto 70 interwencji. W omawianym okresie przeprowadzona została akcja, „znicz”, oraz 
„bezpieczna droga do szkoły”, wspólnie z funkcjonariuszami KPP. 

Przestrzeganie  przepisów prawa miejscowego. 

Aktem prawa miejscowego nakładającym obowiązki  na Straż Miejską jest uchwała Nr 
XXII/218/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie obowiązków osób 
utrzymujących psy w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na 
terenie miasta i gminy Opoczno. Interwencje podejmowane są w stosunku do opiekunów 
psów. Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych przepisów strażnicy, pouczyli 17 
właścicieli. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazano informacji o bezdomnych 
zwierzętach, w nagłych przypadkach przewożono chore, ranne zwierzęta do weterynarii 
lub schroniska. Do schroniska dla dzikich zwierząt w Kole  odwieziono 3 chore bociany. 

Przeciwdziałanie w zakresie negatywnych zachowań młodzieży. 

W czasie roku szkolnego, strażnicy patrolują okolice szkół oraz dbając o 
bezpieczeństwo uczniów oraz porządek na terenach przyległych do szkół.   W omawianym 
okresie prowadzono akcję  mającą na celu ograniczenie przypadków palenia papierosów, 
przemocy, wymuszania pieniędzy  i rozprowadzania środków odurzających. Przeprowadzono 
2 prelekcji   w świetlicy środowiskowej Pl. Kilińskiego. 

Podczas patrolowania osiedli mieszkaniowych zwracana jest uwaga przede 
wszystkim na klatki schodowe, piwnice i place zabaw. Szczególnym patrolowaniem objęto 
przystanki autobusowe i rejon dworca PKP i PKS,  gdy młodzież wraca – odjeżdża do domów.                                                                                                                        

Problematyka bezdomności. 

W omawianym okresie podjęto 14 interwencji związanych z osobami bezdomnymi. 
Dane o tych osobach przekazywano do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Ośrodek, osobom spełniającym przewidziane kryteria zapewniał miejsca  w  Domu dla Osób 
Bezdomnych i Najuboższych w Stąporkowie.  

Na prośbę kierownictwa ośrodka, odwożono te osoby do ośrodka w Stąporkowie. W 
roku 2019 odwieziono 5 osób.  

Sprawdzano także miejsca przebywania osób bezdomnych w czasie występowania 
niskich temperatur.    

Przeciwdziałanie w spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. 

Realizując zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                     
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podejmowano wiele interwencji w stosunku do osób 
pijących alkohol w miejscach publicznych - pouczono 14 osób.   

8 razy udzielono asysty członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych podczas kontroli punktów sprzedaży alkoholu. 

Doprowadzano osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te 
zachowaniem swoim dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdowały się 
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażających życiu i zdrowiu 
innych osób. W roku 2019 odwieziono do miejsca zamieszkania 6 osób, będących pod 
wpływem alkoholu. 

Współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego, instytucjami   i organizacjami społecznymi. 

Współpraca z tymi podmiotami polegała na udzielaniu asysty lub prowadzeniu 
wspólnych kontroli jak również przekazywania informacji o nieprawidłowościach 
zauważonych podczas patroli a będących  w kompetencjach innych instytucji i tak: 

- z Wydziałami Urzędu Miejskiego – 91,  
- z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – 9, 
- z Weterynarią – 4,  
- z Policją – 2, 
- z SANEPID – 3, 
- z MKRPA – 8, 
- z Starostwem Powiatowym – 1, 
- z Państwową Strażą Pożarną  – 2, 
- z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej –11, 

Dla potrzeb Urzędu i jednostek podległych  konwojowano 287 razy wartości 
pieniężne i dokumenty.  

Działania akcyjne. 

Przeprowadzone działania akcyjne to:  

- „Znicz” – 1,   
- „Bezpieczna droga do szkoły”  – 1.  

Ogółem w 2019 roku podczas służb patrolowych i na potrzeby innych instytucji 
przejechano pojazdem służbowym 12 121 km. 

Działalność informacyjna. 
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W omawianym okresie prowadzono działania informacyjne  skierowane do właścicieli 
posesji mające na celu umieszczenie numerów porządkowych posesji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Także wśród właścicieli zwierząt domowych w ciągu całego roku rozpropagowywano 
na terenie miasta i gminy informacje o ciążących na nich  obowiązkach wynikających z 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt i regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Opoczno.  

W celu przekazywania bieżących i ważnych informacji dla mieszkańców na stronie 
internetowej gminy Opoczno stworzono podstronę STRAŻ MIEJSKA 
(http://www.opoczno.pl/straz-miejska/), na której prezentowane są informacje o 
działalności straży miejskiej, a także informacje dotyczące spraw ważnych dla naszego 
społeczeństwa. 

Poprawa skuteczności, efektywności, jakości i efektywności działań operacyjnych 
strażników. 

Stworzenie nowej sieci punktów monitoringu (wytypowane na podstawie mapy zagrożeń i 
wiedzy operacyjnej) oraz weryfikacja istniejących to główny cel do realizacji w roku 
bieżącym. 

Od roku 2009 na terenie Miasta Opoczno zainstalowany jest system kamer 
Monitoringu Miejskiego. Sukcesywnie system ten był rozbudowywany i obecnie w systemie 
pracują 53 kamery. Transmisja sygnału odbywa się częściowo drogą radiową oraz po 
wydzierżawionych włóknach światłowodowych. Obraz z kamer przekazywany jest do Straży 
Miejskiej w Opocznie oraz do Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Czas 
przechowywania zapisu materiału z monitoringu Miejskiego to 21 dni. Dwie kamery z 
monitoringu Miejskiego są udostępnione w Internecie w formie online. Urząd Miejski 
dysponuje również kamerą i systemem do rozpoznawania tablic rejestracyjnych.  

Monitoring wizyjny miasta Opoczna stanowi jeden z elementów systemu 
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na terenie naszego miasta. Stanowi cenne źródło 
informacji o zdarzeniach wymagających interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za 
nasze bezpieczeństwo. Z końcem 2019 roku rozpoczął się proces modernizacji systemu 
monitoringu i w pełni profesjonalnego zarządzania przez Straż Miejską. W sprawnie 
działającym systemie bezpieczeństwa i ochrony porządku na określonym terenie, 
zarejestrowany przez kamery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, straży miejskiej, 
pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej. Realizujemy go w różnoraki sposób. 

Pasywny monitoring wizyjny- obraz przeglądany po zdarzeniu służyć może głównie 
jako dowód w postępowaniach prowadzonych przez policję, prokuraturę i sąd. 

Aktywny monitoring wizyjny- obraz z kamer nadzorowany jest i analizowany na 
bieżąco przez obserwatora, który w chwili momencie ujawnienia zagrożenia lub zdarzenia 
niepożądanego powiadamiania służby interwencyjne i wspomaga ich działania dostarczając 
aktualnych informacji o rozwoju sytuacji. 
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Proaktywny monitoring wizyjny- obraz z kamer analizowany jest na bieżąco i 
interpretowany przez wyszkolonego operatora, który inicjuje działania prewencyjne służb 
interwencyjnych w sytuacji, gdy zaobserwowany katalog zachowań prowadzić może do 
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego. System 
monitoringu wizyjnego, na który składają się odpowiedniej jakości kamery CCTV, sprawny 
zespół obserwatorów i odpowiednio liczebna i mobilna służba interwencyjna pozwala 
efektywnie zarządzać bezpieczeństwem na terenie miasta. 

Cel ten realizowany jest poprzez ukierunkowanie pracy operatorów monitoringu na 
obserwację i reagowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia osób 
oraz mienia znajdującego się w obszarze objętym dozorem kamer. 

Operator sygnalizuje odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki: 

 fizycznej przemocy i innych agresywnych zachowań, 
 obecności małoletnich bez opieki, 
 ujawnionych osób leżących lub których wygląd albo zachowanie wskazuje, że 

wymagają one pomocy, 
 kradzieży lub niszczenia mienia, 
 zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego. 

Operator sygnalizuje również odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki: 

 naruszenia zakazów lub nakazów określonego zachowania się  
w miejscach publicznych (np. zakazu spożywania napojów alkoholowych, 

 przestrzegania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt), 
 zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc ogólnie dostępnych, 
 niewystarczającej dbałości o stan porządku i czystości ze strony służb komunalnych 

oraz innych podmiotów, 
 awarii infrastruktury, 
 oznakowania dróg, 
 zdarzeń w ruchu drogowym. 

Pozyskiwanie materiału dowodowego - cel ten realizowany jest poprzez 
udostępnianie zarejestrowanego obrazu jako  materiału dowodowego uprawnionym 
podmiotom. Zapisy miejskiego monitoringu wizyjnego przekazywane są w postaci 
uniemożliwiającej jakąkolwiek manipulację oraz mechanizmy poświadczające ich 
autentyczność. Pozyskiwany materiał dowodowy wpływa na przyspieszenie postępowań w 
sprawach o przestępstwa lub wykroczenia.  Nagrane zdarzenia lub brak zarejestrowanego 
zdarzenia z określonego obszaru objętego dozorem kamer monitoringu wizyjnego stanowią 
istotny element weryfikacji wiarygodności świadków lub pozwalają na odtworzenie 
przebiegu zdarzenia. 

System ten jest w tracie wdrażania go w życie i po zakończeniu jego instalacji oraz po 
przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla obsługi systemu pełna, jego funkcjonalność będzie 
realizowana przy współpracy wszystkich służb i podmiotów działających w zakresie 
utrzymania ładu i porządku oraz bezpieczeństwa obywateli w naszej gminie. 
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Prewencja społeczna. 

Prewencja społeczna to dostarczenie wiedzy oraz informacji, zmiana postaw i wzrost 
świadomości społeczeństwa. Straż Miejska realizuje te zadania poprzez inicjowanie, 
prowadzenie i koordynowanie, działań i programów dotyczących ochrony bezpieczeństwa 
obywateli, porządku publicznego, ratownictwa, obrony cywilnej i ochrony ludności; edukację 
na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

Obszar ten z działalności Straży Miejskiej w Opocznie ma bardzo duże znaczenie. 
Realizowany będzie poprzez:  

 prelekcje z młodzieżą szkolną i przedszkolakami, 

 spotkania  z seniorami, 

 profilaktyka antysmogowa dla mieszkańców w ramach prowadzonych działań inwentaryzacji 
w programie ZONE. 

Służba, którą pełnimy na terenie miasta, zawiera istotny czynnik prewencyjny. Już 
sam fakt obecności strażników w wielu miejscach, jest wystarczającym, aby nie dochodziło 
tam do zakłóceń spokoju i porządku publicznego. Odnotowujemy również coraz więcej 
przypadków zgłaszania się ludzi o udzielenie pomocy w różnych sprawach. Cześć zgłaszanych 
spraw niekoniecznie znajduje się w zakresie działań Straży Miejskiej wówczas obywatele lub 
podmioty kierowani są do odpowiednich instytucji.  

Okazuje się również, że edukacja dzieci i młodzieży jest także skutecznym środkiem, 
ponieważ jest to grupa tych odbiorców, którzy nie tylko przyjmują informacje, ale również z 
nich korzystają i przekazują dalej, wpływając również na swoje otoczenie dorosłych. 

Strażnicy w setkach podejmowanych czynności i interwencji niosą pomoc ludziom, 
zwierzętom i przyrodzie. Pomagają środowisku, chronią to, co zostało dużym nakładem pracy 
i pieniędzy wybudowane, odnowione, odrestaurowane, i co ma jak najdłużej cieszyć oko oraz 
być powodem do dumy - także wobec przyjezdnych. Pomagają odizolować tych, którzy ład i 
porządek chcą zaburzyć. Podejmują działania w zaprowadzeniu ładu i porządku na jezdniach 
i chodnikach tak, aby nie zapanował tam chaos i niebezpieczeństwo. Straż Miejska pomaga 
wreszcie Policji oraz innym służbom i instytucjom w wykonywaniu ich zadań.  

Szczególnie współpraca z Policją ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w naszym mieście, co jej przedstawiciele nieustannie podkreślają. Działania 
Straży Miejskiej i Policji nie dublują się, a uzupełniają i pomimo obszarów wspólnych, takich 
jak chociażby ogólna prewencja każda z tych formacji ma w codziennej praktyce swoje 
odrębne zadania i w odrębny sposób realizuje swe cele. 

W ramach posiadanych kompetencji oraz sił i środków zawsze staramy się udzielić 
pomocy dla obywateli naszego miasta i gminy. 

 

Infrastruktura informatyczna  i monitoring 
 
Infrastruktura teleinformatyczna  
Urząd Miejski w Opocznie zlokalizowany przy ul. Staromiejskiej 6 pracuje w sześciu 
budynkach połączonych ze sobą za pomocą linii światłowodowych w topologii gwiazdy z 
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jednego punktu węzłowego budynku głównego urzędu. W 2018r. nastąpiła całkowita 
przebudowa infrastruktury sieci w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
projektu „ Platforma OPEN OPOCZNO”. Między innymi rozbudowana została sieć 
strukturalna  we wszystkich budynkach Urzędu, przeniesiona i rozbudowana serwerownia. 
Obecnie Urząd Miejski prowadzi obsługę interesantów w 5 lokalizacjach na terenie miasta 
Opoczna. Lokalizacje te zostały połączone siecią światłowodową co przekłada się na 
jednorodną siec teleinformatyczną Urzędu Połączenie wszystkich lokalizacji odbywa się po 
dzierżawionych łączach światłowodowych. Obecnie w sieci Urzędu pracuje 10 serwerów, 
ponad 100 komputerów stacjonarnych, 25 komputerów przenośnych oraz 50 drukarek w 
tym urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek. Sieć Urzędowa zabezpieczona jest wysokiej 
klasy urządzeniami brzegowymi zapewniającymi bezpieczeństwo dostępu i 
przechowywanych danych. W 2018r po 18 latach pracy został wymieniony Centralny UPS 
(urządzenie awaryjnego zasilania) który w razie awarii zasilania elektrycznego jest w stanie 
podtrzymać pracę serwerów i komputerów przez czas 20 minut.   
W dobie szybko rozwijającej się informatyzacji i rozwoju usług elektronicznych ważnym 
elementem jest dostęp do szybkiego łącza internetowego. Wiele systemów które do swojej 
pracy wykorzystuje Urząd Miejski w Opocznie, opartych jest na rozwiązaniach online  
z dostępem do centralnych rejestrów państwowych. Urząd Miejski w Opocznie, obecnie 
posiada dostęp do światłowodowego symetrycznego łącza o przepustowości 200/200 
Mbit/s. jak również łącza zapasowego dostępnego od innego operatora o mniejszej 
przepustowości dla celów awaryjnych. Łącze internetowe jest udostępnione do obsługi 
nadajników HotSpot na terenie miasta Opoczna. We wszystkich budynkach Urzędu 
Miejskiego dostępna jest również sieć WIFI z dostępem do Internetu dla interesantów 
Urzędu Miejskiego w Opocznie.  
W roku 2019 ukończony został  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej a rozpoczęty 
w 2018r. projekt PLATFORMA OPEN OPOCZNO SAMOOBSŁUGOWY PORTAL MIESZKAŃCA. 
Celem projektu jest większe wykorzystanie e-usług publicznych dostarczanych mieszkańcom 
gminy Opoczno, a także udostępnienie portalu usprawniającego proces obsługi mieszkańca  
i poszerzającego zakres spraw które można załatwić drogą elektroniczną. Mieszkańcy 
otrzymali narzędzie które pozwoli im na zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych, 
dostęp do dokumentów online i rejestrów. Ważnym elementem projektu jest dostarczenie 
rozwiązań płatności elektronicznych dla mieszkańców oraz spersonalizowany dostęp do 
stanu załatwianej sprawy w Urzędzie. W roku 2019 widać znaczący wzrost wykorzystywania 
platformy usług elektronicznych przez mieszkańców. Ilość dokumentów składanych drogą 
elektroniczną w roku 2019 wynosiła 462. Natomiast w pierwszym kwartale roku 2020 ilość 
dokumentów złożonych drogą elektroniczną wyniosła 483 (stan na dzień 31.03.2020r.)  
W urzędzie uruchomiony został punkt potwierdzania profilu zaufanego co znacząco 
uproszcza proces dostępu do usług publicznych i zwiększy liczbę mieszkańców korzystających  
z elektronicznego załatwiania spraw urzędowych. W 2019r ilość złożonych wniosków  
o potwierdzenie profilu zaufanego wynosiła 87 a w roku 2020  75 (stan na dzień 
31.03.2020r.) W ramach projektu Biuro Rady Miejskiej zostało wyposażone w system do 
zarządzania pracą radnych. Radni zostali wyposażeni w Tablety i przy wykorzystaniu 
wspomnianego systemu mają dostęp do materiałów niezbędnych do wykonywania funkcji 
Radnego oraz systemu głosowania. Sesje Rady Miejskiej są transmitowane online do 
internetu co obecnie jest wymogiem ustawowym i przekłada się na ponad 2 tyś odsłon 
jednej sesji online.   
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Stan Infrastruktury teleinformatycznej jest obecnie na wysokim poziomie i daje gwarancję 
stabilnej, bezpiecznej i szybkiej pracy sprzętu, systemów i aplikacji niezbędnych do obsługi 
mieszkańców i realizowania zadań własnych i zleconych Gminie Opoczno.  Istnieje jednak 
ciągła potrzeba monitorowania nowości teleinformatycznych oraz inwestycja w sprzęt 
komputerowy aby wydajnie i bezpiecznie realizować cele i zadania. Co roku Budżet na 
teleinformatykę jest sukcesywnie zwiększany w zależności od potrzeb i wymagań stawianych 
przed administracją.  
 
Monitoring Miejski 
Od roku 2009 na terenie Miasta Opoczno zainstalowany jest system kamer Monitoringu 
Miejskiego. Sukcesywnie system ten był rozbudowywany i obecnie w systemie pracują 53 
kamery. Transmisja sygnału odbywa się częściowo drogą radiową oraz po wydzierżawionych 
włóknach światłowodowych. Obraz z kamer przekazywany jest do nowej siedziby Straży 
Miejskiej w Opocznie ( ul. Piotrkowska) oraz do Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. 
Dwie kamery z monitoringu Miejskiego są udostępnione w Internecie w formie online. Urząd 
Miejski dysponuje również kamerą i systemem do rozpoznawania tablic rejestracyjnych. W 
roku 2019 nastąpiła częściowa przebudowa systemu monitoringu miejskiego. W pierwszej 
kolejności został zakupiony nowy serwer z macierzą dyskową pozwalający na 
przechowywania zapisu materiału z monitoringu miejskiego do 35 dni. Stworzone zostały 
dwa stanowiska obsługi monitoringu, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy. 
Obecnie trwają prace przy przebudowie łączy przesyłu sygnału, do kamer monitoringu na 
rewitalizowanej części miasta. W porozumieniu z KPP w Opocznie zostały zlokalizowane 
miejsca, w których niezbędne jest założenie nowych kamer monitoringu. Pozwoli to na 
znaczne poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku publicznego.  
 

POMOC SPOŁECZNA  
 

Zadania, struktura i siedziba OPS 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie jest samorządową jednostką 
budżetową powołaną Uchwałą Nr XII/44/90 Rady Narodowej Gminy i Miasta Opoczno z dnia 
26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2019 r. z różnych 
form pomocy skorzystało 860 rodzin (tj. 2131 osób w rodzinach) co stanowi 6,25% ogólnej 
liczby mieszkańców gminy. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej, mające na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 
są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc 
społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Na koniec 
2019 roku aktywnych zawodowo było 93 pracowników z czego 12 pracowników przebywało 
na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, zwolnieniach lekarskich związanych z ciążą, 
urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. 

Pomoc społeczna przysługuje osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza 
kryteriów dochodowych osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie zgodnie z art. 
8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Zadaniem pomocy społecznej jest 
zapobieganie sytuacjom życiowym osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości przez podejmowanie działań 



132 
 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem. Zgodnie z art. 15 ustawy (u.o p.s.) pomoc społeczna polega w szczególności 
na: 

 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, 
 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej, 
 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
 rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb.  

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej obowiązują 
od 1 października  2018 r. i wynoszą: 

 dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł. 
 dla osoby w rodzinie 528,00 zł. 
 maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645,00 zł. 
 kwota dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł. 

W 2019 r. z różnych form pomocy skorzystało 860 rodzin (tj.2131 osób w rodzinach). 
Najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc były: bezrobocie, ubóstwo, 
niepełnosprawność oraz długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, bezdomność, 
wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. 
 

Siedziba OPS 

Budynek o powierzchni użytkowej ok. 310 m2 posiada 20 pomieszczeń biurowych, 
pomieszczenie na składnicę akt oraz serwerownię. Na koniec grudnia 2019 r. rozwiązano 
umowę na wynajem budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 4A. Roboty niezbędne do 
wykonania w budynku głównym: 

1. Całkowity remont składnicy akt, która znajduje się w pomieszczeniu, gdzie 
przechodzą ciągi wodne co według wytycznych jest niezgodne z zasadami 
funkcjonowania składnicy akt. 

2. Sieć teleinformatyczna i alarmowa w części głównej budynku była wielokrotnie 
konserwowana, w chwili obecnej ze względu na długoletnie użytkowanie podlega 
wymianie. Sieć LAN w części bocznej działa bez zakłóceń, gdyż w 2016 r. została tam 
rozbudowana. 

3. Ze względu na długoletnie użytkowanie instalacji elektrycznej zalecana jest jej 
wymiana. 

4. Infrastruktura wokół budynku tj: chodniki wymagają wymiany, gdyż ze względu na 
nierówności utrudniają poruszanie się osobom niepełnosprawnym. 

W 2019 r. podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby Jednostki 

W 2019 roku wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 
49.966.318,07 zł i pokryte były z:  

 dotacji w wysokości – 46.184.124,79 zł 
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 dochody MGOPS – 184.005.92 zł 
 środki własne Gminy – 3.598.187,36 zł 

 

Zakres świadczonej pomocy społecznej 
 

Zasiłek stały jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym- przysługuje pełnoletniej 
osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z 
powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na 
osobę. 
w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego 
nie może być niższa niż 30,00 zł. miesięcznie i wyższa niż 645,00 zł. W 2019 r. pomoc w 
formie zasiłku stałego przyznano dla 183 osób (1.788 świadczeń ) na łączną kwotę 
982.436,20 zł. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 
z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnianiu kryterium dochodowego. 
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium 
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium 
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Pomoc w formie zasiłków okresowych była 
skierowana przede wszystkim do osób bezrobotnych, długotrwale chorych i 
niepełnosprawnych. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 231 osób (1066 świadczeń) na 
łączną kwotę 399.453,96 zł. 

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej 
w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego , drobnych remontów i napraw 
w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W 2019 r. pomocy w tej formie udzielono 448 
osobom (856 świadczeń) na łączną kwotę 208.829,23 zł w tym: 

 161 osób (185 świadczeń ) otrzymało zasiłki celowe na zakup opału na zimę na łączną 
kwotę 53.100,00 zł. 

 88 osób (194 świadczenia) otrzymało specjalne zasiłki celowe na kwotę 74.430,00 zł. 
Specjalne zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leków i leczenia zostały 
przyznanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom długotrwale chorym 
i niepełnosprawnym, których dochody przekraczały kryterium dochodowe. 

Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 
 za osoby, które pobierają zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegają 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2019 r. opłacono 
składkę za 162 osób (1.639 świadczeń) na łączną kwotę 83.381,00 zł. 

 za osoby, realizujące Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w Centrum 
Integracji Społecznej. W 2019 r. opłacono składkę za 45 osób (68 świadczeń) na 
łączną kwotę 3.889,00 zł. 

Praca socjalna art. 45 ustawy (u.o p.s. ) 
Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób 

i rodzin. W chwili , gdy człowiek pozostaje bezradny wobec narastających problemów może 
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zgłosić się do instytucji pomocy społecznej. Jednostka jest traktowana jako podmiot 
oddziaływań socjalnych. Wszechstronne spojrzenie na ludzkie potrzeby i podejmowanie 
działań w celu ich zaspokojenia wiąże się z koniecznością prowadzenia pracy socjalnej 
z zastosowaniem specyficznej metody interwencji stosowanej w pomocy społecznej. Praca 
socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności 
samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność ułatwiająca jednostkom, 
grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia. Jej ostatecznym 
celem jest umożliwienie osobom i rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz 
zdobycie niezależności w zabezpieczeniu warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji 
godnej człowieka. 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania art. 50 ustawy (u.o p.s.) 

Uchwałą Nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2015 r. zostały 
określone szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Wymiar i zakres usług 
opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, 
sprawności psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony 
rodziny i środowiska. Usługami opiekuńczymi obejmowane były zarówno osoby samotne, jak 
i posiadające rodzinę, która nie była w stanie takiej pomocy zapewnić. w 2019 r. z usług 
opiekuńczych korzystały przede wszystkim osoby mające trudności związane z poruszaniem 
się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku. Pomoc 
w formie usług opiekuńczych polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób 
starszych, niepełnosprawnych i chorych przewlekle, w tym: 

 pomoc w codziennych czynnościach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego 
tj. robienie zakupów, gotowanie, sprzątanie, pranie, realizacja recept, pomoc 
w dostępie do służby zdrowia, czy w załatwianiu spraw urzędowych; 

 opieka higieniczno-pielęgnacyjna, w tym: mycie, kąpanie, zmiana odzieży, bielizny 
osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie 
powstawaniu odleżyn, mierzenie ciśnienia, itp.; 

 pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej poprzez zapewnienie kontaktów 
z otoczeniem, w tym: organizacja spacerów, czytanie prasy, pomoc w podtrzymaniu 
zainteresowań. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują: 
 osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona; 
 osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Z tej formy pomocy w 2019 r. skorzystało 86 osób (8015 świadczeń). Łączny koszt usług 
(wynagrodzenia, organizacja usług) wyniósł 281.793,63zł. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane były do mieszkańców gminy Opoczno. W/w 
usługi dostosowane były do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym. w ramach tych usług zapewnione były: rehabilitacja, spotkania z psychologiem 
i lekarzem. Usługa jest bezpłatna. 
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Domy pomocy społecznej 
W przypadku niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

przez rodzinę i gminę, osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, są 
kierowane do domów pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, zgodnie z założeniami, 
mają za zadanie zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, 
społecznych i religijnych przebywających w nich podopiecznych, przy uwzględnieniu 
wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Oprócz miejsca 
zamieszkania, wyżywienia i odzieży zapewniają także opiekę, pielęgnację i pomoc w 
podstawowych czynnościach życiowych. Świadczą usługi wspomagające, polegające na 
prowadzeniu terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i zaspokajaniu potrzeb religijnych i 
kulturalnych oraz podejmują działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańców, w 
miarę ich możliwości. Umożliwiają również korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. 
W 2019 r. tą formą pomocy  objęto 59 osób a łączny koszt wyniósł  1.367.638,36zł 

Osoby przebywające w domu pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 
70% posiadanego dochodu, jednak nie więcej niż pełen koszt utrzymania. Pozostałą różnicę 
kwoty do wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłacają w kolejności: małżonek, 
zstępni przed wstępnymi lub inne osoby, a następnie gmina, która skierowała osobę do 
domu. z roku na rok budżet środków finansowych Ośrodka na ten cel wzrasta. Wzrost 
wydatków w tym rozdziale wynika głównie ze wzrostu kosztów utrzymania w placówkach za 
osoby nieposiadające dostatecznych dochodów, z których ponosiłyby pełną odpłatność. w 
gminie Opoczno obserwuje się wzrost liczby osób starszych, samotnych, o niskich 
dochodach, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny lub w ogóle jej nie mają. w 
związku z powyższym zapotrzebowanie na tego typu świadczenia z roku na rok wzrasta. 
 

Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być 
skierowane do ośrodków wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy 
społecznej dziennego pobytu. w ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca 
całodobowe okresowego pobytu. Ośrodkiem wsparcia, może być ośrodek wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach 
wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu 
osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% 
odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1pkt1i2 (u.o.p.s.). 
W 2019r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do Środowiskowego 
domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 50 osoby. 

Pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowy wieloletni rządowy program „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 
15 października 2018 r. w 2019 r. w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019- 2023  udzielono pomocy w następujących formach: 

1. Zasiłki celowe na zakup żywności. Zasiłki celowe przyznawano głównie z powodu 
bezrobocia, ubóstwa, bezradności, w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 
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niepełnosprawności oraz długotrwałej i ciężkiej choroby w rodzinie. Pomoc otrzymało 
553 rodziny ( 2.140 świadczeń) na kwotę 545.393,50 zł. 

2. Paczki żywnościowe. Paczki żywnościowe otrzymały rodziny, znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej : 

 w okresie Świąt Wielkanocnych przygotowano 570 paczek na kwotę 
43.222,20 zł. 

 w okresie Świąt  Bożego Narodzenia przygotowano 430 paczek na kwotę 
41.906,10 zł. 

Ogółem w 2019 r. 448 rodzin otrzymało paczki żywnościowe. Na ten cel 
wydatkowano kwotę 85.128,30 zł. 

3. Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 
ogółem 488 uczniów. Uczniowie zakwalifikowani do dożywiania w szkole w ramach 
realizacji Programu otrzymują w dni nauki szkolnej dwudaniowe gorące posiłki. 
W szkołach podstawowych w Dzielnej i w Kruszewcu, prowadzonych przez 
Stowarzyszenia obiad stanowi jedno gorące danie (naprzemiennie zupa i drugie 
danie). Posiłek jest dostarczany do tych szkół w ramach cateringu. We wszystkich 
placówkach oświatowych posiłki przygotowywane dla dzieci i młodzieży są 
urozmaicone i zawierają odpowiednią wartość odżywczą zgodnie z zasadami 
zdrowego żywienia. Przygotowuje się je na bazie produktów najwyższej jakości. 
Jadłospisy są układane w ten sposób, aby w ciągu tygodnia posiłki nie powtarzały się. 
Posiłki są przygotowywane i transportowane w higienicznych warunkach, w 
szczelnych termosach obiadowych. W 2019 r. kwota przeznaczona na pokrycie 
kosztów dożywiania w szkołach wyniosła 356.433,60 zł. (54.450 świadczeń).  
Organizacja dowozu posiłków w szkołach przedstawiała się następująco: w 2019 r. 
posiłki do szkół wiejskich dowożone były przez Przedsiębiorstwo Handlowo- 
Usługowe Grzegorz Siwek, Januszewice 64, 26-300 Opoczno. Oferta została wybrana 
po przeprowadzeniu rozeznania cenowego o wartości nieprzekraczającej 30.000 
euro. Ogółem w 2019 r. na pokrycie kosztów dowozu posiłków do szkół przeznaczono 
kwotę 51.835.76 zł. 

4. Dożywianie dzieci w przedszkolach. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola 
otrzymują zasiłki celowe na pokrycie kosztów gorących posiłków. W 2019 r. z pomocy 
w formie dożywiania w przedszkolach skorzystało 9 dzieci (17 świadczeń). Koszt 
zasiłków celowych na ten cel wyniósł ogółem 923,50 zł. 

Program osłonowy 
Wiele rodzin nie spełnia kryterium dochodowego , uprawniającego do korzystania 

z pomocy w formie dożywiania dzieci i młodzieży. Jednocześnie dochody tych rodzin są tak 
niskie, że nie zabezpieczają w pełni potrzeb żywieniowych. w ramach wieloletniego 
Programu Osłonowego przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/376/14 Rady Miejskiej w Opocznie w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach , gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia 
posiłku , dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek o potrzebie udzielenia pomocy w 
formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej 
przyznającej posiłek oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu 
środowiskowego. 
W 2019 r. pomocą w ramach Programu Osłonowego objęto 25 uczniów (1.804 świadczenia) 
i przeznaczono na ten cel kwotę 11.529,30 zł. 
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Bezpłatne posiłki 
W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 116 osób. Są to osoby znajdujące się 

w trudnej sytuacji materialnej , które we własnym zakresie nie są w stanie przygotować 
gorących posiłków. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i ustaleniu sytuacji 
dochodowej na podstawie decyzji administracyjnej przyznaje się pomoc w postaci 
codziennego gorącego dwudaniowego posiłku dla tych osób. Jeżeli dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń 
pomocy społecznej, posiłki przyznawane są bezpłatne. 
W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 116 osób ( 27.921 świadczeń) na łączną kwotę 
83.879,00 zł. 

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 
Zgodnie z : 

 Ustawą z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 

z późn. zm. 

 Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno będącym załącznikiem Nr 1 do Uchwały nr 

X/117/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2019 r., poz. 5053) 

 Uchwałą nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Opocznie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 

w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno Dz. Urz. Woj. Łódz. 2019r., poz. 

5052 

stypendium szkolne może być przydzielane w formie świadczenia pieniężnego w 

szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach 

edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w 

ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 

szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowanych poza szkołą, pomocy 

rzeczowej 

o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach 

związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest poprzez 

zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu imiennych rachunków 

i faktur potwierdzających poniesienie kosztów. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota ,o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 
ustawy (u.o p.s.) tj. 528 zł. W 2019 r. stypendia szkolne w kwocie 177.717,68 zł. otrzymało 
186 uczniów, a zasiłki szkolne (z powodu zdarzenia losowego) w kwocie 2.480,00 zł. 
otrzymało 4 uczniów. 
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Zespół pracy socjalnej i integracji zawodowej i społecznej 
Ogólna liczba rodzin objętych wsparciem w ramach szeroko pojętej pracy socjalnej 

w 2019 r. to 183 rodziny, w tym: 
 rodziny skierowane do objęcia wsparciem asystenta rodziny – 4 
 rodziny dotknięte problemem alkoholowym oraz problemami na tle zaburzeń 

psychicznych, skierowane do objęcia pomocą ze strony psychologa i zespołu ds. 
profilaktyki uzależnień – 22 

 rodziny wieloproblemowe zgłoszone anonimowo ze środowiska lub innych instytucji 
– 57 

 monitoring w rodzinach pobierających świadczenia wychowawcze, rodzinne oraz na 
potrzeby alimentacji – 70 

 wydano 410 skierowań do Banku Żywności. 

Pracownicy zespołu zajmowali się również udzielaniem schronienia osobom tego 
pozbawionym art. 48 ustawy (u. o p.s.) 
W 2019 r. 20 osób bezdomnych z terenu Gminy Opoczno, przebywało w niżej wymienionych 
placówkach dla osób bezdomnych : 

1. Akademia Innowacji Społecznych Schronisko w Stąporkowie, ul. Niekłańska 12, 26-
220 Staroraków – stawka dzienna 25,00 zł. 

2. Akademia Innowacji Społecznych Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach, 
Niziny 66a, 28-142 Tuczępy – stawka dzienna 65,00 zł. 

W 2019 r. w Domach Pomocy Społecznej umieszczono 30 osób, w tym: 
 5 osób bez zgody 
 25 osób za zgodą 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Zespół Interdyscyplinarny 
W 2019 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego; 

 29 marca 2019 r. 
 19 czerwca 2019 r. 
 13 września 2019 r. 
 30 grudnia 2019 r. 

Przedstawiciele uprawnionych instytucji wszczęli procedurę "Niebieskie Karty" w 86 
rodzinach, z czego: 

 73 procedury – Komenda Powiatowa Policji w Opocznie 
 8 procedur – przedstawiciele pomocy społecznej 
 5 procedur – przedstawiciele oświaty 
 0 procedur – MKRPA w Opocznie 

Po podjęciu działań przez członków grupy roboczej, wobec rodzin, w których istnieje 
podejrzenie, że może dochodzić do przemocy, podjęto decyzję o zakończeniu procedury w 
56 przypadkach: 

 w 21- z uwagi na brak zasadności działań, 
 w 35 - z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie 

o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego 
planu pomocy. 

Na dzień 31 grudzień 2019r.; w prowadzeniu pozostaje 30 procedur. Zespół 
Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów 
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związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. w celu dokładnego omówienia sytuacji 
rodzin, skonstruowania indywidualnych planów pomocy, powołano grupy robocze w każdym 
przypadku; tj. w 86 wszczętych procedurach. Posiedzenia Grup Roboczych odbyły się 211 
razy. 
Podejmowane przez Zespół ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie działania, w ramach 
prac grup roboczych: 

 wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 18 
 złożone do Prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa – 1 
 wnioski do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację 

rodziny i przesłanie informacji o pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez 
rodziców – 13 

 odebranie dzieci w trybie art.12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 
10 dzieci 

 skierowania do pracy socjalnej w Zespole ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
uzależnień – 0 

 wnioski do szkół o zainteresowanie się sytuacją dzieci, z uwagi na podejrzenie 
występowania przemocy w rodzinie – 8. 

Zespół ds. Wspierania Rodziny 
Zespół ds. Asysty Rodzinnej pracował w ramach zadaniowego czasu pracy, co 

umożliwiało dostosowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb rodziny. W 2019 r. pod 
opieką asystentów rodzinnych pozostawały łącznie 91 rodzin. 77 rodzin typował Ośrodek, a 
14 rodzin kontynuowało współpracę zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w 
Opocznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. w rodzinach objętych asystenturą rodzinną 
występowały następujące problemy: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
brak pozytywnych wyuczonych wzorców wychowawczych, bezrobocie, problemy 
alkoholowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo, niepełnosprawność, konflikty pomiędzy 
małżonkami, konkubentami, jak również rodzicami i dziećmi. 
Zespół ds. Wspierania Rodziny zakończył współpracę z 45 rodzinami, w tym: 

1. Ze względu na osiągnięcie bądź częściowe osiągnięcie celów (27 rodzin), 
2. Ze względu na brak efektów (7 rodzin), 
3. Ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę (6 rodzin), 
4. Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rodziny lub inne powody (5 rodzin) 

Realizacja zadań asystenta rodziny ( art. 15 ust. 1 Ustawy w.r. i s.p.z.) pozwoliła: uchronić 
dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej lub przyczyniła się do powrotu dziecka do 
rodziny biologicznej, podniosła umiejętności opiekuńczo-wychowawcze i komunikacyjne 
rodziców, zmniejszyła niezaradność życiową klientów, zmotywowała do poszukiwania lub 
podjęcia pracy a tym samym poprawienia bytu rodziny, zmotywowała podjęcia leczenia 
uzależnień.  
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie zgodnie z upoważnieniem 

organu właściwego tj. Burmistrza Opoczna realizuje zadania w zakresie świadczeń 

rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 
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1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2) Świadczenia opiekuńcze: 

 zasiłek pielęgnacyjny 

 świadczenie pielęgnacyjne 

 specjalny zasiłek opiekuńczy 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

4) świadczenie rodzicielskie. 

Kryterium uprawniającym do zasiłku rodzinnego jest przeciętny miesięczny dochód w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto, tj. po 

odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

Obecnie kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł na osobę lub 764,00 zł na osobę 

jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Określone w ustawie kryterium 

dochodowe powinny spełnić rodziny ubiegające się o zasiłek rodzinny o oraz dodatki do 

zasiłku rodzinnego, a takie osoby ubiegające się o specjalny zasiłek opiekuńczy (w tym 

przypadku kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę w rodzinie). 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego od 1 stycznia 2016 r. 

świadczenia rodzinne wypłacane są zgodnie z mechanizmem ,,złotówka za złotówkę". 

Niezależnie od wysokości dochodu rodziny przyznawane są; zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenie pielęgnacyjne oraz  świadczenie rodzicielskie,  które funkcjonuje w systemie 

świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2016r.  

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz  specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest 

na roczne okresy zasiłkowe trwające od 1 listopada do 31 października następnego roku 

kalendarzowego. Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę 

dochody osiągnięte w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadkach określonych w 

ustawie, dochód ten odpowiednio pomniejsza się o dochód utracony lub powiększa o 

dochód uzyskany. Aktualnie kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą odpowiednio: 

 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia   

 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 

 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 

W 2019 r. zasiłki rodzinne zostały wypłacone dla 2 759 osób na łączną kwotę 2 857 025,67 

zł. Przyznano  i wypłacono 25 843 świadczeń dla 1 464 rodzin. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z następujących tytułów: 

a) urodzenia dziecka  (1000,00zł na dziecko jest to świadczenie jednorazowe) 

b) opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00zł 

miesięcznie) 
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c) samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł miesięcznie nie więcej niż 386,00 zł 

miesięcznie na wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę 

dodatku zwiększa się o 80,00 zł, nie więcej niż o 160,00 zł) 

d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde kolejne dziecko 

w rodzinie (95,00 zł miesięcznie) 

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90,00 zł miesięcznie na dziecko 

do 5 roku życia, 110,00 zł (miesięcznie na dziecko od 5 do 24 roku życia) 

f) rozpoczęcie roku szkolnego (100,00 zł świadczenie jednorazowe wypłacane w m-cu 

wrześniu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego) 

g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (113,00 zł miesięcznie na 

internat/stancję lub 69,00zł miesięcznie na dojazd do szkoły). 

Łącznie zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w 2019 r. zostały wypłacone na kwotę 

4 314 545,13 zł. Przyznano i wypłacono łącznie 39 382 świadczenia. 

UWAGA. Aby skorzystać z dodatków do zasiłku rodzinnego należało przede wszystkim mieć 

prawo do zasiłku rodzinnego. Ponadto do każdego z dodatków wymagane jest spełnienie 

dodatkowych warunków związanych z tytułem przyznania dodatku. Jednocześnie można 

pobierać kilka rodzajów dodatków. 

Poza zasiłkami rodzinnymi I przysługującymi do nich dodatkami , w ramach świadczeń 

rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych: 

1) zasiłek pielęgnacyjny  (w kwocie 184,42 zł miesięcznie  do 31 października 2019 r., 

natomiast od 1 listopada 2019r. w kwocie  215,84 zł miesięcznie). Świadczenie 

przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i przyznawane jest na okres ważności 

orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Zasiłek 

przeznaczony jest dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych, niepełnosprawnych 

w stopniu znacznym ( w niektórych przypadkach również w stopniu umiarkowanym) 

oraz dla osób, które ukończyły 75 lat, a które nie mają prawa do dodatku 

pielęgnacyjnego z ZUS lub KRUS. 

W 2019 r. wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 11 015 świadczeń na kwotę 

2 084 968,31 zł. Z tej formy wsparcia w 2019 r. skorzystało 1 026 osób. 

2) świadczenie pielęgnacyjne  (w kwocie 1583,00 zł miesięcznie w 2019 r.). 

Świadczenie przyznawane jest osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny ( rodzice dziecka, krewni w 

linii prostej, rodzeństwo, rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem ), a także 

opiekunowi faktycznemu dziecka, który rezygnuje lub nie podejmuje pracy 

zawodowej by opiekować się osobą niepełnosprawną wymagającą szczególnej opieki. 

Warunkiem jest, aby niepełnosprawność powstała do ukończenia 18 roku życia lub w 

trakcie nauki w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. 

W 2019r. wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 1 165 świadczeń na kwotę 

1 833 859,00zł. Z tej formy wsparcia skorzystało 103 osoby. 
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3) specjalny zasiłek opiekuńczy (w kwocie 620,00zł miesięcznie). Świadczenie to 

przyznawane jest również osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a 

także małżonkom, którzy rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia. Warunkiem 

otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego jest spełnienie kryterium 

dochodowego-764,00 zł netto na osobę w rodzinie. Przy ustalaniu dochodu brane są 

pod uwagę dochody rodziny osoby wymagającej opieki i rodziny osoby sprawującej 

opiekę. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które nie spełniają 

warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, w tym np.; z powodu daty 

powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. W 2019 r. specjalny 

zasiłek opiekuńczy wypłacono w liczbie 252 świadczenia na kwotę 154 660,00 zł. Z 

tej formy wsparcia skorzystało 28 osób. 

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 

opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej 

wysokości świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacane wyłącznie za osoby niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składki odprowadzane są do KRUS oraz ZUS. 

Składki do KRUS odprowadzane są w sytuacji, kiedy rolnik złoży wniosek o ich opłacanie. 

Składki do ZUS nie są opłacane w sytuacji, kiedy ubezpieczony posiada wymagany okres 

ubezpieczenia dla celów przyznania prawa do emerytury zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Aktualnie jest okres 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych w przypadku kobiet oraz 

25 lat w przypadku mężczyzn.  

W 2019 r. składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono w liczbie 1 045 świadczeń na kwotę 

375 696,46zł. Składki zostały opłacone dla 106 osób. 

Do katalogu świadczeń rodzinnych zalicza się również jednorazowa zapomoga 

z tytułu urodzenia się dziecka przysługująca w wysokości 1000,00zł jednorazowo. Prawo 

do tego świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi miesięcznie 

1922,00zł netto na osobę w rodzinie.  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta 

pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się stosownym zaświadczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza lub położną. 

W 2019r. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono w liczbie 273 

świadczeń na kwotę 273 000,00zł. 

W zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych ośrodek realizował w 2019 r. tzw. 

świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku 

macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego z tytułu urodzenia się dziecka. Wsparcie 

finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez 52 tygodnie po 

urodzeniu dziecka w wysokości 1000,00zł miesięcznie, a w przypadku wieloraczków okres 

ten może być wydłużony nawet do 71 tygodni. Świadczenie rodzicielskie przysługuje 

niezależnie od osiągniętego dochodu. 
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Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych są zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji rządowej i finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji, z 

wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego, w tym przypadku organ właściwy otrzymuje 30,00zł 

od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. 

W 2019r. świadczenia rodzicielskie wypłacono w liczbie 579 świadczeń na kwotę 

527 786,42zł. Z tej formy wsparcia skorzystało 96 osób. 

Ośrodek w Opocznie realizując zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wykonuje 

również zadania określone w ustawie z dnia 4 kwietna 2014r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekuna. Ustawa ta jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 

który uznał  przepis  (art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r..), zgodnie, z którym od 1 

lipca 2013r. spora grupa osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego utraciła to 

prawo, za niekonstytucyjny. W związku z tym dla tych osób wprowadzono nowy rodzaj 

świadczenia opiekuńczego. W 2019r.z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin. 

W 2019r. zasiłek dla opiekuna wypłacono w liczbie 103 świadczenia na kwotę 

63 240,00zł.  Z tej formy wsparcia skorzystało 9 rodzin. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie opłaca składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. 

Składki zostały opłacone w 2019 r. na kwotę 84 079,08zł dla 79 osób. Liczba opłaconych 

składek 711. 

Zespół ds. świadczeń rodzinnych realizuje również zadanie wynikające 

z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U.2018r. poz.1510 z późn. 

zm.) polegające na rozliczaniu składek na ubezpieczenia za osoby pobierające zasiłek 

stały z pomocy społecznej oraz osoby realizujące indywidualny program zatrudnienia 

socjalnego lub kontrakt socjalny. Składki za te osoby zostały opłacone w 2019 r. na 

kwotę 83 381,03 zł dla 182 osób. Liczba opłaconych składek 1639. 

W okresie od 01-01-2019r do 31-12-2019r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Opocznie wydał ogółem 2352 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych w tym: 

 231 decyzji odmownych, 

 138 decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w związku z 

uzyskaniem dochodu lub w wyniku innych zmian mających wpływ na pobieranie 

świadczeń rodzinnych. 

W 2019 r. przyjęto 2 354 wnioski o świadczenia rodzinne, w tym 17 wniosków 

przekazano do rozpoznania zgodnie z właściwością rzeczową m.in. do Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego, który realizuje zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia 

społecznego.  
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W roku 2019 prowadzono 17 postępowań w zakresie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego oraz wydano 7 decyzji w tym zakresie. 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 

września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz. U.z 

2019r. poz.670 z póź. zm.). Zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

realizowane są w oparciu o następujące przepisy wykonawcze: 

1) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. 

w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu 

informacji, jakie powinny być zawarte we wniosku, zaświadczeniach 

i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego ( Dz.U.z 2017r. poz.1467); 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011r. 

w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru 

oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U.z 2011r.Nr 73 

poz.395); 

3) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018 r. w 

sprawie wysokości dochodu za 2018r. z działalności podlegającej opodatkowaniu 

na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 2018r. poz.721). 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco 

ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł miesięcznie. Przyznanie prawa 

do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium 

dochodowego, które do 30 września 2019r. wynosiło 725 zł w przeliczeniu na osobę. 

Aktualnie świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00zł. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma 

prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu w/w ustawy oznacza egzekucję, w wyniku, której 

w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu 

zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również, niemożność wszczęcia lub 

prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu 

przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 

braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, braku możliwości wskazania przez 

osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 

ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole 
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wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia 

o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo. 

W 2019 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w liczbie 2 160 

świadczeń na kwotę 806 072,78 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 152 rodziny. 

Świadczenia zostały wypłacone dla 221 osób. 

DZIAŁANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie przeprowadza wywiad 

alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymania 

osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Następnie 

przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność 

prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz 

oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik 

alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku 

zatrudnienia, Ośrodek zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako 

poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny 

oraz informuje właściwy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. 

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu 

alimentacyjnego lub odmówił:  

 złożenia oświadczenia majątkowego  

 zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo 

poszukujący pracy 

 bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac 

interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo 

udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych 

 – organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres ostatnich 6 miesięcy 

wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej 

niż 50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów.  

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, Ośrodek:  

1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128) oraz  

2) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik 

alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do 
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starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej 

decyzji. 

3) starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. 

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu 

właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy: 

 ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, oraz dłużnik alimentacyjny przez okres 

ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań 

alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów 

lub 

 nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego. 

W gminie Opoczno w 2019r. liczba dłużników, którzy zalegali ze zobowiązaniami 

alimentacyjnymi wyniosła 378 dłużników, w tym 41dłużników posiada zadłużenie z tytułu 

funduszu alimentacyjnego na rzecz innej gminy. Burmistrz w tym zakresie jest jedynie 

organem właściwym dłużnika. 

W 2019 r. organ właściwy tj. Burmistrz Opoczna wydał 12 decyzji w sprawie uznania 

dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Taką decyzję 

wydaje się tylko raz, jeżeli dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego. 

W przypadku kolejnego wniosku od organu właściwego wierzyciela decyzja zachowuje 

swoją ważność o ile dłużnik dalej uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu 

alimentacyjnego. Jednocześnie złożono 15 wniosków o ściganie za przestępstwo 

uporczywego uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych. Wysłano 133 wnioski do 

Komornika Sądowego w celu przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego. Należności 

przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu 

alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na 

podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem przepisów 

niniejszej ustawy. 

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 

31.12.2019r. wynosi- 7 783 178,94zł. 

Dłużnicy alimentacyjni w 2019r. dokonali zwrotu należności w kwocie – 359 049,83 zł. 

Stan należności z tytułu wypłaconych i niezwróconych zaliczek alimentacyjnych na dzień 

31.12.2019r. wynosi- 1 187 319,87 zł. 

Najniższa zaległość na rzecz funduszu alimentacyjnego na dzień 31-12-2019r. 14,13 zł. 

Rekordowa zaległość na rzecz funduszu alimentacyjnego na dzień 31-12-2019r. wynosi- 

177 373,63zł. 

W przypadku 10 dłużników alimentacyjnych zaległość na rzecz funduszu nie przekracza 

trzykrotności miesięcznej kwoty  zasądzonych alimentów. 
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W okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019r. wydano 224 decyzje w sprawie świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego w tym 9 decyzji odmownych. W tym okresie wydano 5 decyzji 

orzekających zwrot nienależnie pobranych świadczeń.  

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

Od 1 kwietnia 2016r. Ośrodek realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci tzw. 500+. Zadania z zakresu świadczeń wychowawczych realizowane są w oparciu 

o następujące przepisy wykonawcze: 

 Ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst 

jednolity ustawy Dz. U. z 2019r. poz. 2407); 

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity ustawy 

Dz. U. z 2020r. poz. 111); 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 

r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia 

wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 

zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego ( Dz. U. 2019 poz. 1177); 

 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. 

w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu 

na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. 2019 poz. 724). 

Celem ustawy o świadczeniach wychowawczych jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego 

potrzeb życiowych. Świadczenie to przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka 

albo opiekunowi prawnemu dziecka, w wysokości 500zł. miesięcznie, do dnia ukończenia 

przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze do czerwca 2019r., przysługiwało na 

pierwsze dziecko osobom w/w, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczył 

kwoty 800zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie 

wychowawcze przysługiwało na pierwsze dziecko osobom w/w, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekroczył kwoty 1 200 zł. 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 

roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, 

bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

W przypadku pozytywnej weryfikacji prawa do świadczenia organ właściwy od lipca 

2019r. nie wydawał w tej sprawie decyzji, jedynie przekazywał informację stronie o 

przyznaniu świadczenia. Decyzje w tym zakresie wydawano tylko i wyłącznie w przypadku 

odmowy przyznania świadczenia. 

W 2019 roku do Ośrodka wpłynęły 4 627 wnioski o przyznanie świadczenia 500+, 

z czego w formie elektronicznej 2 860 wniosków, tj. ponad 62%. 4 142 wnioski zostały 

załatwione pozytywnie. 93 wnioski zostały przekazane według właściwości. 58 wnioski 
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zostały pozostawione bez rozpoznania na skutek nieuzupełnienia przez wnioskodawcę 

dokumentacji. 170 wnioski dotyczyły zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny nie 

mającej wpływ na konieczność wydania decyzji. Wydano 4 347 decyzji/informacji 

przyznających świadczenia dla 3 881 rodzin. Wydano 64 decyzje odmowne w sprawie 

świadczenia wychowawczego. Łącznie świadczenie wypłacono dla 6 239 dzieci. 

W roku  2019 r. wypłacono łącznie 58 630 świadczeń wychowawczych, na łączną kwotę 29 

194 742,01 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 389 773,92 zł. W 2019r. łączny koszt 

realizacji zadania z zakresu świadczeń wychowawczych wyniósł 29 584 515,93 zł. 

W 2019 r. wydano 54 decyzje orzekające zwrot nienależnie pobranych świadczeń 

wychowawczych. Kwota odzyskanych świadczeń wyniosła 51 514,81 zł. W 2019r. wydano 11 

decyzji w zakresie koordynacji świadczeń wychowawczych, 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 

Świadczenie „Dobry Start”  jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. 

Program jest realizowany w oparciu o następujące akty wykonawcze: 

 Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia 

rządowego programu „ Dobry Start” (Dz. U. z 2018r. poz.514); 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U z 2018r., poz. 1061); 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 

(Dz. U. Z 2019r. poz. 1343). 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do 

ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do 

ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom 

uczącym się w szkole, a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę 

podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej 

prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany 

obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek 

szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-

wychowawczy.”; od sierpnia 2019r. rozszerzono krąg osób uprawnionych do świadczenia 

o uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. 

Program nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne 

przygotowanie szkolne (tzw. „zerówka”) prowadzonej w szkole. Program nie obejmuje także 

studentów. 

W 2019 r. do ośrodka wpłynęły 3 036 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

„Dobry Start”, w tym 1 958 drogą elektroniczną co stanowi przeszło 64 % wszystkich 

wniosków. W przypadku pozytywnej weryfikacji prawa do świadczenia organ właściwy nie 

wydawał w tej sprawie decyzji, jedynie przekazywał informację stronie o przyznaniu 

świadczenia. Decyzje w tym zakresie wydawano tylko i wyłącznie w przypadku odmowy 
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przyznania świadczenia. 2 988 wniosków zostało załatwionych pozytywnie. Wydano 2 

decyzje odmowne. Do programu w roku 2019r. zakwalifikowało się 4 359 dzieci z terenu 

gminy Opoczno. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 1 307 700,00 zł. Koszty 

obsługi tego zadania wyniosły 43 318,40 zł. Łączny koszt realizacji programu „Dobry Start” w 

2019 r. wyniósł 1 351 018,40 zł. 

W 2019 r. roku wydano 1 decyzję orzekającą zwrot nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych. Łączna kwota odzyskanych świadczeń wyniosła 300,00 zł. 

Projekty konkursowe 
 

W 2019 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie zakończył 
realizację następujących projektów konkursowych: 

„Lepsze Jutro” współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 
Wartość projektu 712 191,63 PLN, w tym : 

 przyznane dofinansowanie: 605 345,63 PLN, 
 wkład własny: 106 846,00 PLN. 

Wsparciem zostało objętych 65 osób, klientów MGOPS, w wieku 18-64 lata, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest przywrócenie 
zdolności do zatrudnienia tych osób. Działania podejmowane w projekcie zrodziły się na 
gruncie wiedzy o problemach klientów ośrodka i miały być dla alternatywą oraz pewnego 
rodzaju szansą na pozytywną zmianę w ich dotychczasowym życiu. 
W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w ramach projektu zrealizowano następujące 
formy wsparcia: 

1. Kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej, 
2. Usługa w formie porad i konsultacji prawnych, 
3. Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych) polegająca 

na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii i grup 
wsparcia dla uczestników projektu, 

4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Ścieżka edukacyjna – zwrot 
kosztów za naukę, dojazdy, noclegi i podręczniki dla osób podwyższających swoje 
wykształcenie na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, 

5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze – wkład własny, 
6. Program Aktywizacja i Integracja dla 17 osób, w tym : 

 prace społecznie użyteczne, 
 Warsztaty: 
 „Jak efektywnie zarządzać czasem” 
 „Trening kompetencji społecznych” 
 „Zarządzanie budżetem domowym” 
 „Trening kompetencji społecznych” 

„CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” 
współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Instytucją 
pośredniczącą był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wartość projektu ogółem 2 590 729,03 
PLN, w tym : 

 przyznane dofinansowanie: 2 326 504,63 PLN, 
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 wkład własny: 264 224,40 PLN. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem jest Gmina Opoczno/ Miejsko- 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a Partnerami są: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, 
Fundacja „Dar dla Potrzebujących” z Mroczkowa Gościnnego oraz Fundacja „Uśmiech 
Dziecka to Nasz Cel”. Projekt swoimi działaniami obejmuje osoby należące do jednej z niżej 
wymienionych grup: osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki czy też wsparcia, dzieci i młodzież do 18 roku życia 
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby należące do otoczenia osób 
niesamodzielnych (opiekunowie faktyczni). W ramach projektu Ośrodek realizuje zadania dla 
mieszkańców Gminy Opoczno: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 40 osób – 
zatrudnione w ramach projektu opiekunki domowe, świadczą usługi opiekuńcze na rzecz 
osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Opoczno. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla 20 osób – rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji 
organizmu. Klub Seniora- miejsce spotkań dla 30 osób w wieku 60+, którego głównym celem 
jest integracja środowiskowa tych osób i przeciwdziałanie marginalizacji . w ramach swoich 
zadań Klub oferuje zajęcia kulinarne, zajęcia z rękodzieła, gimnastykę usprawniającą, 
różnego rodzaju imprezy integracyjne i wycieczki turystyczne. Ponadto uczestnicy mogą 
korzystać 
z darmowych biletów do kina 87 i karnetów na basen. Na potrzeby beneficjentów 
zatrudniono na umowy cywilno-prawne prawnika, psychologa, lekarza i pielęgniarkę. Projekt 
został zakończony 30.09.2019 r. 
 
„Reorganizacja MGOPS w Opocznie” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 
Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Instytucją 
pośredniczącą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Wartość 
dofinansowania projektu: 432 075,00 PLN. Od 01.04.2018r. Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Opocznie, realizuje projekt „ Reorganizacja MGOPS w Opocznie” . 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu zmieniono strukturę 
organizacyjną Ośrodka, wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z nim 
oddzielono pracę socjalna od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. Czterech 
specjalistów pracy socjalnej, zatrudnionych w Ośrodku zostało zatrudnionych na nowo 
utworzonych stanowiskach i otrzymało nowe zakresy obowiązków tj.: 

1. Stanowisko ds. pierwszego kontaktu, 
2. Stanowisko ds. pracy socjalnej, 
3. Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją, 
4. Stanowisko ds. usług. 

Zatrudniono również psychologa. 
W ramach projektu dla nowo utworzonych stanowisk zakupiono: 5 komputerów, 5 biurek, 5 
foteli obrotowych, 4 szafy, stolik i 3 krzesła, 5 telefonów komórkowych. Ponadto wyłoniono 
w trybie zapytania ofertowego, wykonawcę warsztatów dla pracowników socjalnych 
zatrudnionych w Ośrodku: 

1. „ Budowanie zespołów pracowniczych w instytucjach pomocy społecznej” 
2. „ w zgodzie ze sobą i innymi, jak dbać o dobre relacje w zespole pracy socjalnej” 
3. „ Jak animować społeczne środowisko lokalne” 
4. „ Przemoc domowa” 
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Projekt zakończył się 30.09.2019 r. 

„W rodzinie siła” (druga edycja) współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 
2020. 
Instytucją pośredniczącą był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wartość projektu 1 343 
673,51 PLN, 88 w tym : 

 przyznane dofinansowanie: 1 142 073,51 PLN, 
 wkład własny: 93 156,00 PLN. 

Wsparciem zostało objętych 60 rodzin (docelowo projekt przewiduje wsparcie dla 90 rodzin), 
klientów MGOPS, skierowanych do pracy z asystentem rodziny. 
Projekt realizowany jest od 01.09.2018 r. w ramach projektu zatrudniono 3 asystentów 
rodziny oraz pedagoga, którzy zapewniali kompleksowe wsparcie dla rodzin borykających się 
z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Ponadto zaplanowano następujące formy 
wsparcia: 

1. Warsztaty „Szkoła dla rodziców biologicznych”, 
2. Usługa w formie porad prawnych polegająca na np. napisaniu pism procesowych oraz 

na pomocy, w załatwieniu ważnych spraw prawnych związanych z ich życiem 
rodzinnym, 

3. Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych)polegająca 
na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii i grup 
wsparcia dla uczestników projektu, 

4. Trening umiejętności interpersonalnych – prawidłowa komunikacja w rodzinie, 
5. Warsztaty korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy, 
6. Warsztaty kulinarne dla osób dorosłych i młodzieży, 
7. Grupy wsparcia dla rodzin z różnymi problemami społecznymi. 

Projekt będzie realizowany do 31.08.2021 r. i wpisuje się w założenia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019-2021. Istotną wartością dodaną 
w projektach realizowanych przez MGOPS w Opocznie jest poprawa wizerunku instytucji 
oraz pokazanie złożoności zadań pracowników pomocy społecznej, pracowników socjalnych 
oraz asystentów rodziny. 
 

INWESTYCJE 
 

W 2019r. zakończono przebudowę ulic Leśna – Torowa – I etap w zakresie jezdni z kostki 
betonowej wibroprasowanej, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, opaski oraz zjazdu 
za kwotę 344.039,36 zł. 
Zakończono przebudowę ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie w zakresie remontu istniejącej 
jezdni na odcinku 262,70m, wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni do spadków 
projektowych. W zakres inwestycji weszły roboty drogowe, odwadniające w zakresie jezdni, 
chodników i zjazdów indywidualnych za kwotę 1.408.843,74 zł. Dotacja Urzędu 
Wojewódzkiego w kwocie 700.135,00 zł. 
Dokonano przebudowy ul. Chopina i ul. Hubala na osiedlu Trąbki w zakresie jezdni, 
chodników dla pieszych, zjazdów indywidualnych oraz zjazdu publicznego,  kanalizacja 
deszczowa i odwodnienie w ulicach Hubala i Chopina i kanału deszczowego w ulicach Hubala 
i Starzyńskiego za kwotę 1.787.352,41 zł. I płatność w 2018 roku w kwocie 300.000,00 zł.  
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.422.602,00 zł.  
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Wykonano dokumentacje techniczną budowy ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. 
Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej za 
kwotę 44 280,00 zł, ponadto wykonano dokumentację techniczną drogi Brzustówek Sikorniki 
dł. 2 km za kwotę 100.035,45 zł II rata płatności.  
Wykonano remont pobocza pasa drogowego z kostki brukowej na drodze gminnej w 
miejscowości Libiszów Kolonia za kwotę brutto 202.823,14 zł. I rata w 2019 roku kwota 
100.002,16. II rata płatna w 2020 – kwota 102.820,98 zł.  
Wykonano aktualizację kosztorysów wraz z projektem organizacji ruchu ul. Brzozowej na 
osiedlu Ustronie, ul. Błonie w Opocznie za kwotę 14.833,40zł., opracowano kompletną 
dokumentację przebudowy ul. Świerkowej za kwotę 44.895,00 zł., opracowano aktualizację 
kosztorysów inwestorskich rozbudowy ciągu dróg gminnych ul. Partyzantów, 
Limanowskiego, Cicha za kwotę 5.000,00 zł oraz opracowano dokumentację techniczną 
budowy parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida Konopnickiej za kwotę 16.851,00 
zł.  
Wykonano przebudowę ul. Wałowej w Opocznie w zakresie jezdni, chodnika i zjazdów 
indywidualnych oraz utwardzenie powierzchni działek nr 35/1, 35/2 za kwotę brutto 
948.590,80 zł.  
Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budynku bloku budownictwa 
socjalnego przy ul. Przemysłowej 3 w Opocznie za kwotę 28.000,00 zł. 
W zakresie zagospodarowania terenu wokół zalewu wybudowano pawilon sanitarny o 
konstrukcji stalowej obudowany płytą warstwową z rdzeniem styropianowym i 
poliuretanowym wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną wraz  
wyposażeniem za kwotę 180.900,00 zł.  
Wykonano termomodernizację budynku D Urzędu Miejskiego poprzez docieplenie ścian 
zewnętrznych warstwą styropianu, docieplono ościeża warstwą styropianu grafitowego, 
wykonano nowe rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej za kwotę 
138.575,35 zł. 
Wykonano II etap projektu zmiany sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 z 
przeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym w zakresie robót budowlanych w 
kuchni, obieralni i pomieszczeń socjalnych za kwotę 182.309,54 zł.  
Wybudowano świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości 
Sitowa w zakresie budynku świetlicy, dojazdu dla osoby niepełnosprawnej, budowie 
schodów, podcieni, pochylni, opaski, zjazdu publicznego na posesję, miejsc postojowych, 
montaż szamb, oświetlenia terenu oraz przyłącza wody i przyłącza kablowego elektrycznego 
za kwotę brutto 980.448,94 zł. Dotacja PROW – 500.000,00 zł.  
Zakończono I etap modernizacji Targowiska Miejskiego w zakresie przebudowy budowy 
pawilonów handlowych, zadaszenia ciągów komunikacyjnych wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną za kwotę 1.726.227,47 zł.  
Zrealizowano oświetlenie uliczne na osiedlu Milenijnym ul. Dmowskiego i Św. Wojciecha 
oraz w miejscowościach: Różanna (dokumentacja techniczna), Kruszewiec Kolonia 
(dokumentacja techniczna), Kraśnica Podedworna, Brzustówek, Wola Załężna - Pozdameczek 
za kwotę 204.634,44 zł, place zabaw w miejscowości Kliny, Ostrów, Kruszewiec Kolonia, 
Ogonowice za kwotę 58.184,56 zł oraz plac zabaw przy ul. Jarzębinowej, Bukowej, 
Czeremchowej w Opocznie za kwotę 39.433,83 zł.  
Ponadto zapłacono II ratę płatności w kwocie 10.000,00 zł za wybudowanie oświetlenia 
ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Załężna.  
Zrealizowano budowę przepustu skrzyniowego w ul. Puchały za kwotę 74.999,79 zł. 
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W ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna wybudowano w formule zaprojektuj i 
wybuduj węzeł cieplny o mocy 100kW w budynku Muzeum Regionalnym w Opocznie przy 
Placu Zamkowym 1 za kwotę 106.650,00 zł.  
Ponadto wykonano audyt energetyczny, program funkcjonalno użytkowy termomodernizacji 
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie za 
kwotę 16.974,00 zł.  
Wybudowano boisko do piłki siatkowej wraz z osprzętem w miejscowości Libiszów za kwotę 
13.289,30 zł.  
W trakcie realizacji do 30.11.2020r pozostaje budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej 
wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej za kwotę brutto 
3.500.000,00 zł. Nadzór inwestorski w kwocie brutto 26.900,00 zł.  
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie –   
dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Pracownie Projektową J&J Puławy za 
kwotę brutto 36.654,00 zł. 
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie – aktualizacja kosztorysów w kwocie 2.460,00 
zł. Odstąpiono od realizacji umowy za porozumieniem stron.   
 
Informacja o zadaniach zrealizowanych  w ramach bieżącego utrzymania dróg  w 2019  r. 
 
Wykonano  remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy na kwotę 
149.995,15 zł.  
Zrealizowano usługi transportowo - sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno (koparki, 
samochody ciężarowe) do przewozu materiałów, plantowania, równania terenu i odmulenia 
rowów przydrożnych na kwotę  159.998,40 zł. 
Wykonano usługi w zakresie napraw dróg gruntowych polegające na profilowaniu 
nawierzchni i zagęszczeniu podłoża (równiaka, walec) na terenie miasta i gminy Opoczno  na 
kwotę 99. 051,82 zł. Zrealizowano dostawę materiałów kamiennych (kruszywo drogowe) na 
potrzeby bieżącego utrzymania dróg gruntowych w mieście i gminie Opoczno na kwotę 
154.999,23 zł. 
Zrealizowano dostawę materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem, transportem 
i rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowę na terenie miasta i gminy 
Opoczno na kwotę 79.999,20 zł. 
Wykonany został remont dróg  w m. Dzielna Działy-Janów Karwicki, Dzielna-Dębinki, Dzielna 
w kierunku Woli Załężnej oraz na osiedlu w Mroczkowie Gościnnym o dł. 1927 m polegający 
na podwójnym powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni  z destruktu i kruszywa grysami i 
emulsją asfaltową za kwotę 803.810,42 zł.  
Wykonano I etap remontu dróg w zakresie wykonania podbudowy pod nawierzchnię dróg w 
m. Różanna, Januszewice, Bukowiec Komorniki, Kruszewiec Kol.-Buczek na kwotę 353.901,24 
zł. Wykonano montaż progów zwalniających na ul. Chopina za kwotę 6.076,20 zł. Wykonano 
prace konserwacyjne wiaduktu drogowego w Libiszowie Kol. za kwotę 9.655,50 zł. 
Zrealizowano dostawę masy mineralno-asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w 
nawierzchni bitumicznej dróg na kwotę 5.227,50 zł. 
Wykonano zatokę postojową przy ul. Kwiatowej za kwotę 22.437,66 zł. 
Wykonano oznakowanie poziome dróg na terenie miasta i gminy na kwotę 44.991,80 zł. 
Zrealizowano dostawę znaków pionowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego dla Gminy Opoczno na kwotę 15.069,96 zł. Wykonano łagodne zejście na parking 
przy stacji PKP Opoczno Południe oraz na parking przy ul. M. Galińskiego za kwotę 3.936,00 
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zł. Zakupiono rury  na zjazdy za kwotę 6.394,99 zł. Wykonano  dokumentację projektowo - 
kosztorysową remontu dróg w m. Dzielna Działy-Janów Karwicki, Dzielna-Dębinki, Dzielna w 
kierunku Woli Załężnej, Kliny, Ogonowice, Kruszewiec Kolonia, ul. Józefa Piłsudskiego, 
Wygnanów, Stużno Kolonia, Różanna polegającego na podwójnym powierzchniowym 
utrwaleniu nawierzchni grysami i emulsją asfaltową oraz rowu odwadniającego w m. 
Wygnanów za kwotę  66.620, 00 zł. 
                                                                                              

PROJEKTY UNIJNE 
 

Informacja na temat zewnętrznych środków europejskich i krajowych, pozyskanych 

w projektach realizowanych lub zrealizowanych przez Zespół ds. Funduszy Europejskich w 

2019 roku oraz wnioskach złożonych w 2019 roku. 

 

I. PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2019 ROKU: 

 

1. Tytuł projektu:    AKTYWNA TABLICA 

Krótki opis: Głównym celem Programu jest wykorzystywanie nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych, wybranych przez szkoły, zgodnie z ich potrzebami oraz podniesienie 

kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach 

wykorzystania innowacyjnych technologii. Dofinasowanie przeznaczone na zakup m.in. 

dotykowych monitorów interaktywnych, tablic interaktywnych, projektorów oraz 

nagłośnienia. W ramach przedsięwzięcia 22 sale zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne. 

Wartość całego zadania: 97 970,35 PLN 

Wartość dofinansowania: 78 376,28 PLN 

Program: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 2. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

2. Tytuł projektu:  „SIŁOWNIA POD CHMURKĄ” W BIELOWICACH 

Krótki opis:  Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie 

sołectwa Bielowice poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca do rekreacji, wypoczynku 

i integracji mieszkańców wsi. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu siłowni plenerowej na 

terenie wyłożonym kostką, gdzie posadowiono sześć urządzeń do ćwiczeń (wykonanych z 

bezpiecznych i trwałych materiałów) o zróżnicowanych funkcjach dających możliwość 

rozwijania umiejętności psychoruchowych. 

Wartość całego zadania: 16 000,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 10 000,00 PLN 

Program: „GRANTY SOŁECKIE” 2019 - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Okres realizacji wniosku:  1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. 
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Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 3. Zwiększanie dostępu do wysokiej jakości usług 

kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych 

 

3. Tytuł projektu:  „SOBAWINY – I WSZYSTKO JASNE!” W SOBAWINACH 

Krótki opis:  Celem projektu było podniesienie standardu oświetlenia drogowego oraz 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi Sobawiny poprzez modernizację oświetlenia 

ulicznego i ułatwienie mieszkańcom gminy poruszania się po zmroku.  

Wartość całego zadania: 21 200,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 10 000,00 PLN 

Program: „GRANTY SOŁECKIE” 2019 - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Okres realizacji wniosku:  1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 3. Zwiększanie dostępu do wysokiej jakości usług 

kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych 

 

4. Tytuł projektu:  „LATO W STUŻNIE” W STUŻNIE 

Krótki opis:  Celem projektu było wspólne wykonanie miejsca integracji międzypokoleniowej 

oraz organizacja imprezy kończącej przedsięwzięcie. W ramach realizacji projektu został 

zakupiony sprzęt nagłaśniający, grill, namiot oraz drewniana podłoga do tańca. 

Wartość całego zadania: 16 000,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 10 000,00 PLN 

Program: „GRANTY SOŁECKIE” 2019 - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Okres realizacji wniosku:  1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 3. Zwiększanie dostępu do wysokiej jakości usług 

kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych 

 

5. Tytuł projektu:  POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU 

Krótki opis: Głównym celem Programu było zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i 

młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub 

niepełnosprawnych i samotnych, a także wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły 

podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów 

posiłku w trakcie pobytu w szkole. 

- Szkoła Podstawowa w Wygnanowie 

Koszt całkowity: 51 303,60 PLN 

Kwota dotacji: 40 991,58 PLN 

Udział własny gminy: 10 312,02 PLN 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie 

Koszt całkowity: 84 906,00,00 PLN 



156 
 

Kwota dotacji: 67 916,31 PLN 

Udział własny gminy: 16 989,69 PLN 

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie 

Koszt całkowity: 68 988,24 PLN 

Kwota dotacji: 55 183,69 PLN 

Udział własny gminy: 13 804,55 PLN 

 

Wartość całego zadania: 205 197,84 PLN 

Wartość dofinansowania: 164 091,58 PLN 

Program: Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2017-2019. 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, 

przeciwdziałanie wykluczeniom i niekorzystnym trendom demograficznym. 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 2. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

6. Tytuł projektu: „eko – LOGICZNE DNI OPOCZNA” 

Krótki opis projektu: Organizacja pikniku ekologicznego, konkursów dla mieszkańców, 

wystaw edukacyjnych poświęconych tematyce ograniczania niskiej emisji w środowisku.  

Wartość projektu:  54 345,29 PLN 

Wartość dofinansowania: 36 673,79 PLN 

Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 5. Poprawa warunków środowiska w gminie 

Opoczno 

 

7. Tytuł projektu: ROZBUDOWA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULIC: 

HUBALA, CHOPINA, STARZYŃSKIEGO W MIEJSC. OPOCZNO, OŚ TRĄBKI 

Krótki opis:  Inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Chopina i ul. Hubala na osiedlu Trąbki w 

Opocznie. W zakres robót wchodzi wykonanie jezdni, chodników dla pieszych i zjazdów 

indywidualnych oraz zjazdu publicznego. Celem niniejszego zadania jest poprawa 

bezpieczeństwa w komunikacji pojazdów i pieszych poprzez rewitalizację elementów 

drogowych. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w 

ulicach Hubala i Chopina oraz kanału deszczowego w ulicach Hubala - Starzyńskiego na 

osiedlu Trąbki w Opocznie. 

Wartość całego zadania: 1 778 253,91 PLN 

Wartość dofinansowania:  1 422 602,00 PLN 

Program: Fundusz Dróg Samorządowych. 

Okres realizacji wniosku: maj 2018 - maj 2019 r. 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 4. Podniesienie potencjału gospodarczego gminy 

Opoczno 



157 
 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 5. Poprawa warunków środowiska w gminie 

Opoczno 

 

8. Tytuł wniosku: CUS- CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW 
POWIATU OPOCZYŃSKIEGO 

Krótki opis: W ramach projektu powstało Centrum Usług Społecznych, które obejmuje swoim 
wsparciem 156 osób należących do jednej z niżej wymienionych grup:   
- osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 
wymagają opieki czy też wsparcia, 
- dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,  
- osoby należące do otoczenia osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób 
niesamodzielnych, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób 
niesamodzielnych. 
Dla każdej osoby niesamodzielnej została opracowana indywidualna ścieżka wsparcia na 
podstawie wywiadu środ. oraz indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. 
Projekt realizowany w partnerstwie. Liderem Projektu jest Gmina Opoczno. Partnerzy: 
Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica i dwie fundacje- Fundacja „Dar dla Potrzebujących” z 
Mroczkowa Gościnnego oraz Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna. Partnerzy 
zostali wyłonieni zgodnie z obowiązującymi  przepisami. 
Wartość całego zadania:  2 590 729,03 PLN  
Wartość dofinansowania:   2 326 504,63 PLN  
Program:  Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.1 „Usługi 
społeczne i zdrowotne", RPO WŁ na lata 2014-2020  
Okres realizacji wniosku: 01.10.2017 r. -  30.09.2019 r. 
 
Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, 
przeciwdziałanie wykluczeniom i niekorzystnym trendom demograficznym 
 

9. Tytuł wniosku:   BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SITOWA 

Krótki opis: Celem projektu jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną. 

Wartość całego zadania:  971 218,00 PLN 

Wartość dofinansowania:  500 000,00 PLN 

Program: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

Okres realizacji wniosku:  styczeń – grudzień 2019  

Program: Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 3. Zwiększanie dostępu do wysokiej jakości usług 

kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych 

 
10. Tytuł projektu: „ZIELONA KLASA” REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 

LIBISZOWIE 
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Krótki opis projektu: Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie punktu dydaktycznego 
tzw. Ekopracowni pod chmurką poprzez m.in. nasadzenia roślin, zakup pomocy 
dydaktycznych oraz obiekty małej infrastruktury.  
W ramach realizowanego projektu odbyły się zajęcia w terenie, dzieci prowadziły 
doświadczenia  
i badania z zakresu nauk przyrodniczych. W ramach projektu posadzono m.in. różne gatunki 
drzew i roślin, zamontowano tablice dydaktyczne i elementy małej architektury oraz 
zakupiono materiały edukacyjne, które posłużą dzieciom do zrealizowania założonego 
programu w oparciu o tworzony ogród. 
Wartość projektu: 49 735,00 PLN 
Wartość dofinansowania: 44 285,00 PLN 
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 2. Wysoka jakość systemu oświaty 
 

11. Tytuł projektu: „SZKOLNA OAZA SPOKOJU” REALIZOWANY W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ  

W JANUSZEWICACH 

Krótki opis projektu: Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie punktu dydaktycznego 
tzw. Ekopracowni pod chmurką poprzez m.in. nasadzenia roślin, zakup pomocy 
dydaktycznych oraz obiekty małej infrastruktury. Projekt adresowany jest do uczniów szkoły 
podstawowej. W ramach realizowanego projektu uczniowie wezmą udział  
w zajęciach w terenie, będą prowadzić doświadczenia i badania z zakresu nauk 
przyrodniczych. 
Dodatkowo w projekcie przewidziano zakup pomocy dydaktycznych m.in.: kompas, 
termometr zewnętrzny, atlas roślin.  
Wartość projektu: 48 624,20 PLN 

Wartość dofinansowania: 40 492,60 PLN 

Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 2. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

12. Tytuł projektu: PLATFORMA OPEN OPOCZNO SAMOOBSŁUGOWY PORTAL 
MIESZKAŃCA 

Krótki opis projektu: Celem projektu było zwiększenie kompleksowości oraz wykorzystania e-
usług dostarczanych mieszkańcom Gminy Opoczno, a także udostępnienie 
samoobsługowego portalu usprawniającego proces obsługi oraz poszerzającego zakres 
spraw urzędowych, które można zrealizować drogą elektroniczną w Urzędzie Miejskim w 
Opocznie. 
Program:  Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych. Działanie VII.1 
Technologie informacyjno-komunikacyjne, RPO WŁ na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość projektu:    1 310 567,34 PLN 
Dofinansowanie projektu:  905 251,60 PLN 
Okres realizacji wniosku:  04.2016 – 03.2019 
 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 6. Opoczno subregionalnym ośrodkiem rozwoju 

społeczno-gospodarczego o funkcjach egzogenicznych 
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II. PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI: 

 

1. Tytuł projektu: PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PN. "SZKOŁA DLA ZIEMI" 

REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W MROCZKOWIE 

GOŚCINNYM  

Krótki opis projektu: Program edukacji ekologicznej adresowany do uczniów szkoły 

podstawowej. W ramach projektu są zajęcia pozalekcyjne, warsztaty oraz wycieczki 

poświęcone tematyce ekologii. Zorganizowane będą konkursy wewnątrzszkolne. Dla 

biorących udział w konkursach przewidziano atrakcyjne nagrody. Dodatkowo w projekcie 

przewidziano zakup pomocy dydaktycznych w tym: mikroskopy, zestawy laboratoryjne, 

poradniki encyklopedyczne, plansze ścienne, gry i albumy.  

Wartość projektu:  22 648,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 25 248,00 PLN 

Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Okres realizacji wniosku: do 30.06.2020 r.  

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 2. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

2. Tytuł projektu: PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PN. "EKO SMYKI O ZIEMIĘ 

DBAJĄ I Z JEJ ZASOBÓW DOBRZE KORZYSTAJĄ" REALIZOWANY W PRZEDSZKOLU NR 

6 Z GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ „ZIELONA DOLINKA” W OPOCZNIE 

Krótki opis projektu: Program edukacji ekologicznej adresowany do przedszkolaków. W 

ramach projektu są zajęcia pozalekcyjne, warsztaty oraz wycieczki poświęcone tematyce 

ekologii. Zorganizowane będą konkursy wewnątrzszkolne. Dla biorących udział w konkursach 

przewidziano atrakcyjne nagrody. Dodatkowo w projekcie przewidziano zakup pomocy 

dydaktycznych w tym: mikroskopy, zestawy laboratoryjne, poradniki encyklopedyczne, 

plansze ścienne, gry i albumy.  

Wartość projektu:  23 074,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 25 774,00 PLN 

Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Okres realizacji wniosku: do 30.06.2020 r. 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 2. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

3. Tytuł projektu: PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU 

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM, KOMUNALNYM PRZY PL. ZAMKOWYM 2 W 

OPOCZNIE 

Krótki opis projektu: Przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania lokalu 

handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową i remontem położonego w 

Opocznie przy Pl. Zamkowym 2, w wyniku którego powstanie jeden lokal mieszkalny. 

Wartość projektu:  78 638,51 PLN 
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Wartość dofinansowania: 35 387,32 PLN 

Instytucja: Bank Gospodarstwa Krajowego 

Okres realizacji wniosku: do 12.2020 r. 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, 

przeciwdziałanie wykluczeniom i niekorzystnym trendom demograficznym 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 6. Opoczno subregionalnym ośrodkiem rozwoju 

społeczno-gospodarczego o funkcjach egzogenicznych 

 

4. Tytuł projektu: ROZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W OPOCZNIE WRAZ Z 

BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ – ULIC PARTYZANTÓW (ODCINEK OD 

SKRZYŻOWANIA Z UL. LIMANOWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PIOTRKOWSKĄ), 

LIMANOWSKIEGO, CICHEJ 

Krótki opis:  Inwestycja dotyczy przebudowy w/w ulic na łącznym odcinku 1,1838 km w 

Opocznie. Zakres robót wchodzi wykonanie jezdni, chodników dla pieszych i zjazdów 

indywidualnych, przebudowa skrzyżowań oraz budowa kanalizacji deszczowej. Celem 

niniejszego zadania jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji pojazdów i pieszych 

poprzez rewitalizację elementów drogowych. Celem niniejszego zadania jest poprawa 

warunków komunikacji pieszych i rowerzystów. 

Wartość całego zadania: 3 845 683,01 PLN 

Wartość dofinansowania:  3 076 545,00 PLN 

Program: Fundusz Dróg Samorządowych. 

Okres realizacji wniosku: 04.2019 r. – 03.2021 r. 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 4. Podniesienie potencjału gospodarczego gminy 

Opoczno 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 6. Opoczno subregionalnym ośrodkiem rozwoju 

społeczno-gospodarczego o funkcjach egzogenicznych 

 

5. Tytuł projektu: PRACOWNIA EKOLOGICZNA PN. „EKO-SPACE” PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W WYGNANOWIE 

Krótki opis projektu: Projekt przewiduje odnowienie i doposażenie pracowni edukacji 

przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Wygnanowie. W ramach zadania zostaną zakupione 

meble do klasy, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.  

Wartość projektu:  49 772,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 44 772,00 PLN 

Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 2. Wysoka jakość systemu oświat 
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6. Tytuł projektu: PRACOWNIA EKOLOGICZNA PN. „ZIELONA AKADEMIA” PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W MROCZKOWIE GOŚCINNYM 

Krótki opis projektu: Projekt przewiduje odnowienie i doposażenie pracowni edukacji 

przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym. W ramach zadania zostaną 

zakupione meble do klasy, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.  

Wartość projektu:  55 592,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 49 992,00 PLN 

Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 2. Wysoka jakość systemu oświaty 

7. Tytuł projektu: PRACOWNIA EKOLOGICZNA PN. „PRZYGODA Z PRZYRODĄ – MOJA 

WYMARZONA EKOPARCOWANIA” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWCU 

OPOCZYŃSKIM 

Krótki opis projektu: Projekt przewiduje odnowienie i doposażenie pracowni edukacji 

przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim. W ramach zadania zostaną 

zakupione meble do klasy, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.  

Wartość projektu:  50 854,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 45 554,00 PLN 

Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 2. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

8. Tytuł projektu: PRACOWNIA EKOLOGICZNA PN. „EKOSFERA” PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W MODRZEWIU 

Krótki opis projektu: Projekt przewiduje odnowienie i doposażenie pracowni edukacji 

przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Modrzewiu. W ramach zadania zostaną zakupione 

meble do klasy, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.  

Wartość projektu:  37 071,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 33 321,00 PLN 

Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 2. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

9. Tytuł wniosku: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE OPOCZNO W FORMULE PARTNERSTWA 
PUBLICZNO-PRYWATNEGO 

Krótki opis: Projekt dotyczy termomodernizacji 10 placówek oświatowych oraz budynku 
MGOPS. W związku z nierozstrzygniętym wyborem partnera prywatnego do projektu, 
podjęto decyzję o poszukiwaniu źródła sfinansowania udziału własnego. Całkowita wartość 
projektu po aktualizacji dokumentacji projektowej wynosi 20.600.000,00 zł. Obecnie trwa 
procedura pozyskania dodatkowego dfinansowania w zakresie wkładu własnego ze środków 
WFOŚiGW. 
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Wartość całego zadania:  15 734 106,03 PLN 
Wartość dofinansowania:  9 558 807,45 PLN 
Program:  Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna. Działanie IV.2 Termomodernizacja 
budynków, RPO WŁ na lata 2014-2020 
Okres realizacji: do 31.12.2020 r. 
 
Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 5. Poprawa warunków środowiska w gminie 
Opoczno 
 

10. Tytuł projektu: PRZEBUDOWA CZĘŚCI TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. 

PIOTRKOWSKIEJ 66 W OPOCZNIE – BUDOWA WIATY HANDLOWEJ 

Krótki opis projektu: Projekt ma na celu utworzenie dogodnego miejsca sprzedaży lokalnych 
produktów rolnych i spożywczych poprzez budowę wiaty handlowej jako zadaszenia dla 20 
stanowisk handlowych wraz z budową/przebudową infrastruktury technicznej: 
kanalizacyjnej, oświetleniowej oraz wymianą nawierzchni. Jego głównym celem jest 
stworzenie warunków dla przedsiębiorczości, rozwój i poprawa warunków sprzedaży 
bezpośredniej oraz stworzenie rolnikom dogodnego miejsca do sprzedaży lokalnych 
produktów rolnych i spożywczych. 
Wartość projektu: 
 706 545,44 PLN 
Wartość dofinansowania: 449 574,00 PLN 
Program: Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  - poddziałanie 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 
ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. 
Okres realizacji wniosku: do 31.12.2020 r. 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 4. Podniesienie potencjału gospodarczego gminy 

Opoczno 

 
11. Tytuł projektu: BUDOWA BUDYNKU PASYWNEGO ŚWIETLICY Z POMIESZCZENIAMI 

DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZAŁĘŻNEJ GMINA OPOCZNO 

Krótki opis projektu: Celem projektu jest ochrona powietrza atmosferycznego poprzez 

budowę budynku pasywnego. 

Program:  Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna. Działanie IV.3 Ochrona powietrza, 
Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza RPO WŁ na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość projektu:    2 604 909,64 PLN 
Dofinansowanie projektu:  1 639 028,79 PLN 
Projekt w trakcie realizacji. 
Okres realizacji wniosku:  do  31.12.2020 r. 
 
Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 2. Wysoka jakość systemu oświaty 
 

12. Tytuł projektu: ROZWÓJ LOKALNY - „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie” w ramach 

Programu „Rozwój lokalny”, współfinansowanego ze środków Norweskiego 
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Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego – II ETAP przygotowania projektu. 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 6. Opoczno subregionalnym ośrodkiem rozwoju 

społeczno-gospodarczego o funkcjach egzogenicznych 

 

13. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Karwicki gm. Opoczno – 

zadanie realizowane ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki w WFOŚiGW z 

zadania: „Przebudowa kolektora deszczowego dł. 1986 mb w ul. Krasickiego, Szkolnej 

do rzeki Wąglanki w Opocznie”. 

Całkowita wartość zadania: 2 226 863,50 zł netto 

Dofinansowanie pochodzące z umorzenia:  1 661 423,78 zł 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 5. Poprawa warunków środowiska w gminie 

Opoczno 

 

III WNIOSKI OPRACOWANE I ZŁOŻONE W 2019 ROKU: 

 

1. Tytuł projektu: BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO (SOCJALNEGO) WRAZ Z 
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

Krótki opis: Celem projektu jest zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy 
Opoczno. W wyniku przedsięwzięcia na działce nr 548/13 Obręb 9 przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich w Opocznie wybudowany ma zostać budynek mieszkalny wielorodzinny, 
niepodpiwniczony, wolnostojący, w którym znajdować się będą 24 lokale mieszkalne. 
Wartość całego zadania:  3 375 833,67 PLN  
Wartość dofinansowania:  40% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 350 333,46 PLN  
Program: Bezzwrotne wsparcie budownictwa finansowane ze środków Funduszu Dopłat 
Instytucja: Bank Gospodarstwa Krajowego 
Okres realizacji wniosku: 05.2020 r. – 12.2021 r. 
 
Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, 
przeciwdziałanie wykluczeniom i niekorzystnym trendom demograficznym 
Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 6. Opoczno subregionalnym ośrodkiem rozwoju 
społeczno-gospodarczego o funkcjach egzogenicznych 
 

2. Tytuł projektu: MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA 

WIELKIEGO W OPOCZNIE 

Krótki opis projektu: Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności kształcenia w SP Nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie. Przedmiotem projektu jest przebudowa obiektów 

SP nr 2 w Opocznie na potrzeby działalności edukacyjnej, zakup niezbędnego wyposażenia, 

sprzętu, które pozwoli na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy obecnych i 

przyszłych uczniów. Placówka zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. 

Zaplanowane działania dotyczą również przebudowy bazy sportowej SP Nr 2 - dobudowa hali 
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sportowej wraz z zakupem sportowego wyposażenia hali oraz dostosowaniem pomieszczeń 

na potrzeby terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 

Całkowita wartość projektu:  11 429 392,02 PLN 
Wysokość dofinansowania: 95% kosztów kwalifikowalnych tj. 8 813 676,76 PLN 

Program: Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja , 

Poddziałanie: VII.4.3. Edukacja ogólna RPO WŁ 2014-2020 

Wniosek w trakcie oceny formalnej 
 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 2. Wysoka jakość systemu oświaty 

 

3. Tytuł projektu: BUDOWA ULICY BRZOZOWEJ NA OSIEDLU USTRONIE W OPOCZNIE 

Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-

gospodarczego oraz  poprawa jakości życia mieszkańców Opoczna. Inwestycja dotyczy 

odcinka ulicy Brzozowej na osiedlu Ustronie, na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Akacjowej 

i obejmuje roboty drogowe w zakresie jezdni, chodników i zjazdów indywidualnych oraz 

budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia wnioskowanego odcinka drogi.  

Wartość projektu: 2 498 217,00 PLN 

Instytucja: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych B+R+P 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 4. Podniesienie potencjału gospodarczego gminy 

Opoczno 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 6. Opoczno subregionalnym ośrodkiem rozwoju 

społeczno-gospodarczego o funkcjach egzogenicznych 

 

4. Tytuł projektu: ROZBUDOWA ULICY BŁONIE W OPOCZNIE 

Krótki opis projektu: Głównym celem projektu uporządkowanie ruchu pojazdów i pieszych 

na ulicy Błonie w Opocznie z uwzględnieniem potrzeb parkingowych. Inwestycja dotyczy 

ulicy Błonie w Opocznie i obejmuje roboty drogowe w zakresie jezdni, zatok postojowych, 

chodników i zjazdów gospodarczych do posesji oraz przebudowa skrzyżowania i włączenia 

ulicy Błonie w drogę wojewódzką nr 713 – ul. Gen. Kazimierza Bończy – Załęskiego. 

Wartość projektu: 1 939 218,00 PLN 

Instytucja: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych B+R+P 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 4. Podniesienie potencjału gospodarczego gminy 

Opoczno 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 6. Opoczno subregionalnym ośrodkiem rozwoju 

społeczno-gospodarczego o funkcjach egzogenicznych 

 

5. Tytuł projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. 

SOBIESKIEGO 4 W OPOCZNIE. 
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Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 

budynku mieszkalnego, komunalnego położonego przy ul. Sobieskiego 4 poprzez realizację 

prac termomodernizacyjnych. Efektem projektu będzie m.in. zmniejszenie zapotrzebowania 

na energię elektryczną oraz cieplną budynku, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, 

redukcja emisji gazów cieplarnianych, uzyskanie oszczędności, podniesienie funkcjonalności i 

standardu użytkowania budynku oraz poprawa estetyki budynku. 

Wartość projektu:  1 400 000,00 zł 

Wartość dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych  

Instytucja: Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna. Działanie IV.2 Termomodernizacja 

budynków, RPO WŁ na lata 2014-2020 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 5. Poprawa warunków środowiska w gminie 

Opoczno 

 
6. Tytuł projektu: BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM W TERENACH 

ZIELENI URZĄDZONEJ W OPOCZNIE PRZY UL. ŚW. JANA NA DZIAŁCE NR EWID 799 

OBRĘB 0007 

Krótki opis projektu: Celem programu jest utworzenie terenów zieleni wraz z bazami 

edukacyjnymi tj. parku miejskiego przy ul. św. Jana w Opocznie. Program ukierunkowany jest 

na finansowe wsparcie działań dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej, a 

podjęte w ramach działania mają jednocześnie służyć dostosowaniu przestrzeni publicznej 

do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwić społeczeństwu korzystanie z ich 

walorów. W ramach przedsięwzięcia na terenie parku planowane są m.in. nasadzenia drzew i 

bylin, utworzenie trawników i łąki kwietnej, zabiegi pielęgnacyjne, budowa ciągu pieszo-

rowerowego i placu zabaw oraz zakup i montaż wyposażenia bazy edukacyjnej parku. 

Wartość projektu: 1 749 334,35 PLN 

Wysokość dofinansowania: pożyczka i dotacja do 95% kosztów całkowitych Zadania, przy 

czym dotacja nie może przekroczyć 60% kwoty możliwego dofinansowania. 

Program: Program priorytetowy WFOŚiGW „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów 
zieleni wraz z bazami edukacyjnymi” 
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
Okres realizacji wniosku: 08.2020 r. – 06.2021 r. 
 
Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 5. Poprawa warunków środowiska w gminie 
Opoczno 
 

7. Tytuł projektu: ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ CIEPŁA 

W GMINIE OPOCZNO 

Krótki opis projektu: W ramach projektu planowana jest wymiana niskosprawnych i 

nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne. 

Wartość projektu: ok 1 962 687,25 zł 

Wysokość dofinansowania: ok. 1 732 729,83 
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Okres realizacji wniosku: do końca 2023 r. 

Program: Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń RPO WŁ na lata 2014-2020 

 

Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 5. Poprawa warunków środowiska w gminie 
Opoczno 
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
 

Wydział  Zamówień Publicznych realizuje zamówienia w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, których wartość  przekraczała wyrażoną w 

złotych równowartość kwoty 30 000 euro oraz zamówienia w oparciu o Regulamin 

zamówień publicznych , których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartość 

kwoty 30 000 

W 2019r. przeprowadzono następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

zakończone podpisaniem umowy w podziale na: 

 Od 30 000 euro do progów unijnych: 

1) Roboty budowlane - 13 postępowań o łącznej wartości netto: 9 322 515,22 zł; 

2) Dostawy - 4 postępowania o łącznej wartości netto:  415 554,02 zł; 

3) Usługi - 2 postępowania o łącznej wartości netto: 159 880,00 zł  

 

 

 

Roboty budowlane 
-

9 322 515,22 zł 

Dostawy -
415 554,02 zł

Usługi -
159 880,00 zł 

Wartość netto udzielonych zamówień w 2019 r. 
od 30 000 euro do progów unijnych 



167 
 

 Powyżej progów unijnych: 

1) Usługi - 1 postępowanie o łącznej wartości netto:  2 592592,59 zł  

2) Dostawy - 2 postępowania o łącznej wartości netto: 2 853 428,47 zł 

 

Tabela 39. Szczegółowe dane o zawartych umowach  

 
 
LP. 

 
DATA 
ZAWARC
IA 
UMOWY 

 
 
WYKONAWCA 

 
 
NAZWA ZADANIA 
 
 
 
 

 
CENA NETTO 
___________ 
 
CENA BRUTTO 

 
RODZAJ 
ZAMÓWI
ENIA 

1. 11.01.20
19 r.  

PGE Obrót S.A.  
ul. 8 Marca 6  
35-959 Rzeszów 
Oddział z siedzibą w 
Łodzi 
90-527 Łódź 
ul. Wólczańska 
128/134 

Dostawa energii 
elektrycznej  
i świadczenie usług 
dystrybucji energii 
elektrycznej dla gm. 
Opoczno i jednostek 
powiązanych 

 
 
915 643,91 zł 

Dostawa 

2. 21.02.20
19 r.  

Zakład Transportowo 
Sprzętowo – 
Budowlany SZYMBUD  
Waldemar Szymczyk 
ul. Rozalii 19  
97-500 Radomsko  

 
Budowa świetlicy 
wiejskiej  
w miejscowości 
Sitowa 
gm. Opoczno 

778 656,82 zł 
957 747,89 zł 

Robota 
budowla
na 

3. 26.02.20
19 r.  

 PPHU Bogdan 
Kaśkiewicz Mroczków 
Gościnny 34A 
26-300 Opoczno 
 

Usługi transportowo – 
sprzętowe na terenie 
miasta  
i gminy Opoczno w 
2019 r.  

Realizacja do 
kwoty brutto 
160 000,00 zł Usługa 

4. 07.03.20
19 r.  

Hakuna 
Halina Defratyka 
Sitowa 51 
26-300 Opoczno 

Dostawa materiałów 
typu piasek, żwir, 
szlaka wraz  
i rozładunkiem na 
wskazaną przez 
Zamawiającego 
budowę  
na terenie miasta i 
gm. Opoczno w 2019 
r.  

 
Realizacja do 
kwoty brutto 
80 000,00 zł 
 

Dostawa 

5. 27.02.20
19 r.  

Zakład Robót 
Inżynieryjno – 
Drogowych 

Remont cząstkowy 
dróg bitumicznych na 
terenie miasta  

Realizacja do 
kwoty brutto 
150 000,00 zł 

Robota 
budowla
na 
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ul. Polna 75A 
97-300 Piotrków Tryb 
 

i gminy Opoczno w 
2019 r.  

6. 27.03.20
19 r.  

TRANS-MAT Mateusz 
Wójcik 
ul. Polna 8/46 
26-800 Białobrzegi 

Dostawa materiałów 
kamiennych na 
potrzeby bieżącego 
utrzymania dróg  
w gminie Opoczno  
w 2019 r. 

Realizacja do 
kwoty brutto 
155 000,00 zł 

Dostawa 

7. 04.04.20
19 r. 

Bogdan Kaśkiewicz 
PPHU 
Mroczków Gościnny 
m. 34A 
26-300 Opoczno 
 

Remont dróg 
gruntowych  
na terenie miasta i 
gminy Opoczno  w 
2019 r.  

 
Realizacja do 
kwoty brutto 
100 000,00 zł 

Robota 
budowla
na 

8.  25.04.20
19 r. 

TEAM-BUD 
Grzegorz Płuciennik 
Zygmuntów 58 
26-434 Gielniów 
 

Wykonanie pobocza  
z kostki  brukowej  
w m. Libiszów Kol.  
gm. Opoczno 

 
164 896,86 zł 
202 823,14 zł 

Robota 
budowla
na 

9. 12.07.20
19 r. 

Zakład Robót 
Inżynieryjno – 
Drogowych 
Grażyna Buchalska  
ul. Polna 75A 
97-300 Piotrków Tryb 
 

Przebudowa ulicy 
Szkolnej  
i ulicy Ogrodowej  
w Opocznie 
 

1 137 212,39 zł 
1 398 771,24 zł 

Robota 
budowla
na 

10. 11.07.20
19 r. 

Black Man 
Aleksandra Wolska 
ul. Żeromskiego 56 
95-080 Tuszyn 

Zmiana sposobu 
użytkowania lokalu 
przy Pl. Kościuszki 6  
w Opocznie  
z przeznaczeniem 
na jadłodajnię z 
zapleczem 
kuchennym 

139 357,01 zł 
171 409,12 zł 

Robota 
budowla
na 

11. 15.07.20
19 r.    

JMP EKOBUDOWA 

Piotr Gwadera  

ul. Kopernika 23/3  

26-300 Opoczno 

 

Budowa pawilonu 
sanitarnego nad 
zalewem  
w Opocznie 146 341,46 zł 

180 000,00 zł 

Robota 
budowla
na 

12.  16.07.20
19 r. 

KONSORCIUM FIRM: 
PPHU „BUDMAR” s. c.  
ul. Elżbiety 
Jackiewiczowej 4 

Termomodernizacja  
budynku D Urzędu 
Miejskiego w 
Opocznie 

113 550,99 zł 
139 667,72 zł 

Robota 
budowla
na 
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26-600 Radom 
PUH „BANKAR” 
Karolak Jacek Karol 
ul. Kosowska 32/15 
26-600 Radom 
 

ul. Staromiejska 6 

13. 16.07.20
19 r. 

Pracowania 
Projektowa J&J  
Sp. z o.o. Jarek 
Stępień 
ul. Zielona 6 
24-100 Puławy 

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 
kompleksowej 
termomodernizacji 
budynku użyteczności 
publicznej przy 
ul. Mickiewicza 2A  
w Opocznie 

29 800,00 zł 
36 654,00 zł 

Usługa 

14. 24.07.20
19 r. 

Usługi Remontowo – 
Budowlane 
Stanisław Pacan 
Miedzna Drewniana 
274/2 
26 – 307 Białaczów 
 

Budowa budynku 
pasywnego świetlicy z 
pomieszczeniami  
dla potrzeb SP w Woli 
Załężnej gmina 
Opoczno 
 

 
2 845 528,46 zł 
3 500 000,00 zł 

 
Robota 
budowla
na 
 

15. 19.08.20
19 r. 

ELPROEN 
Paweł Jaworski 
Tomaszówek 44A 
26 – 332 Sławno 
 

Budowa oświetlenia 
ulicznego na osiedlu 
Milenijnym  
w Opocznie ulicy 
Dmowskiego  
i Św. Wojciecha (od 
Kwiatowej  
do Dmowskiego) 

117 890,00 zł 
117 890,00 zł 

Robota 
budowla
na 

16. 05.09.20
19 r.  

INSTAL-ZED  
Firma Prywatna   
Zbyszek Dudkiewicz 
Piotrków Tryb.  
ul. Żwirki  9  
 

Wykonanie węzła 
cieplnego w budynku 
Muzeum 
Regionalnego  przy 
Placu Zamkowym 1  
w Opocznie ------ 

79 674,80 zł 
98 000,00 zł 

Robota 
budowla
na 

17. 24.09.20
19 r.  

KSERKOM 2 
Barbara Weberbauer 
ul. Romanowicza 32 
33-100 Tarnów  

Dostawa pomocy 
dydaktycznych w 
ramach  Rządowego 
programu „Aktywna 
tablica”  
SP Bukowiec 

11 840,00 zł 
14 563,20 zł 

Dostawa 

18. 24.09.20
19 r. 

KSERKOM 2 
Barbara Weberbauer 
ul. Romanowicza 32 
33-100 Tarnów 

Dostawa pomocy 
dydaktycznych w 
ramach  Rządowego 
programu „Aktywna 
tablica” 

9 598,38 zł 
11 806,00 zł 

Dostawa 
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SP Modrzew 

19. 24.09.20
19 r. 

KSERKOM 2 
Barbara Weberbauer 
ul. Romanowicza 32 
33-100 Tarnów 

Dostawa pomocy 
dydaktycznych w 
ramach  Rządowego 
programu „Aktywna 
tablica” 
SP Kraśnica 

8 875,00 zł 
9 885,85 zł 

Dostawa 

20. 24.09.20
19 r. 

KSERKOM 2 
Barbara Weberbauer 
ul. Romanowicza 32 
33-100 Tarnów 

Dostawa pomocy 
dydaktycznych w 
ramach  Rządowego 
programu „Aktywna 
tablica” 
 SP Ogonowice 
 

9 300,00 zł 
9 378,20 zł 

Dostawa 

21. 24.09.20
19 r. 

KSERKOM 2 
Barbara Weberbauer 
ul. Romanowicza 32 
33-100 Tarnów 

Dostawa pomocy 
dydaktycznych w 
ramach  Rządowego 
programu „Aktywna 
tablica” 
SP 2 

8 960,00 zł 
8 960,00 zł 

Dostawa 

22. 24.09.20
19 r. 

KSERKOM 2 
Barbara Weberbauer 
ul. Romanowicza 32 
33-100 Tarnów 

Dostawa pomocy 
dydaktycznych w 
ramach  Rządowego 
programu „Aktywna 
tablica” 
SP Sielec 

8 960,00 zł 
8 960,00 zł 

Dostawa 

23. 24.09.20
19 r. 

KSERKOM 2 
Barbara Weberbauer 
ul. Romanowicza 32 
33-100 Tarnów 

Dostawa pomocy 
dydaktycznych w 
ramach  Rządowego 
programu „Aktywna 
tablica” 
SP 1 

9 300,00 zł 
9 378,20 zł 

Dostawa 

24. 24.09.20
19 r. 

KSERKOM 2 
Barbara Weberbauer 
ul. Romanowicza 32 
33-100 Tarnów 

Dostawa pomocy 
dydaktycznych w 
ramach  Rządowego 
programu „Aktywna 
tablica” 
SP Libiszów 

9 430,00 zł 
11 598,90 zł 

Dostawa 

25. 24.09.20
19 r. 

KSERKOM 2 
Barbara Weberbauer 
ul. Romanowicza 32 
33-100 Tarnów 

Dostawa pomocy 
dydaktycznych w 
ramach  Rządowego 
programu „Aktywna 
tablica” 
SP 3 

13 440,00 zł 
13 440,00 zł 

Dostawa 

26. 01.10.20
19 r. 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo – Usługowe 

„BMS” Spółka Jawna 

Dostawa wyposażenia 
 stołówek i miejsc 
spożywania posiłków  

36 507,00 zł 
44 903,61 zł 

Dostawa 
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Z. Bielecki 

ul. Staszica 22, 

82- 500 Kwidzyn,  

 

w ramach Rządowego 
programu „Posiłek  
w szkole 
 i w  domu” 
SP w Wygnanowie 

27. 03.10.20
19 r. 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

PAG  

Grażyna Król-

Piekarska  

z siedzibą  

w Pile ul. Jana Styki 3, 

64-920 Piła  

 

Dostawa wyposażenia 
 stołówek i miejsc 
spożywania posiłków  
w ramach Rządowego 
programu „Posiłek w 
szkole i w  domu” 
SP  nr 1 im. Kornela 
Makuszyńskiego w 
Opocznie 

42 200,00 zł 
51 906,00 zł 

Dostawa 

28. 01.10.20
19 r.  

UNIGASTRO  

Barbara Puć 

z siedzibą  

we Wrocławiu,  

ul. Międzyleska 6c,  

50-514 Wrocław  

 

Dostawa wyposażenia 
 stołówek i miejsc 
spożywania posiłków 
 w ramach Rządowego 
programu „Posiłek w 
szkole 
 i w  domu” 
SP nr 3 im. Henryka 
Sienkiewicza w 
Opocznie. 

56 088,00 zł 
68 988,24 zł 

Dostawa 

29. 11.09.20
19 r. 

PGE Obrót S.A. w 
Rzeszowie 
ul. 8-go Marca 6 
35-959 Rzeszów  
 

Dostawa  energii 
elektrycznej 

Cena 
jednostkowa 
netto 0,3310 
zł/1 kWh 

Dostawa 
 

30. 14.11.20
19 r. 

DROMED” Rospędek, 
Więckowski Spółka 
Jawna, 
z siedzibą w Opocznie, 
przy ulicy Leśna 11  
26-300 Opoczno 

Rozbudowa ciągu 
dróg gminnych – ulicy 
Partyzantów, 
Limanowskiego i 
Cichej w Opocznie 
wraz  
z kanalizacją 
deszczową  
i odwodnieniem 

 
3 091 612,20 zł 
3 802 683,01 zł 

Robota 
budowla
na 
 

31.  30.12.20
19 r.  

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej Spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Krótka 1 

Usługa odbierania  
i zagospodarowania 
odpadów 
komunalnych  
od właścicieli 
zamieszkałych na 

 
2 592 592,59 zł 
2 800 000,00 zł 
 

Usługa 
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Wydział Zamówień Publicznych przeprowadził 1 zamówienie z wolnej ręki w wyniku którego 

podpisano umowy na łączną wartość netto: 1 369 255,68 zł. Powyższe zamówienie z wolnej 

ręki dotyczyło wyboru Wykonawcy na ,,usługę dystrybucji energii elektrycznej”.  O ile 

istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, o tyle brak jest możliwości 

wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji 

energii. Przedsiębiorstwa działają w obszarze monopolu naturalnego. Wobec powyższego, 

Zamawiający objęty był obowiązkiem udzielenia zamówienia z wolnej ręki na usługę 

dystrybucji energii elektrycznej. W związku z tym PGE Dystrybucja S.A., został wyznaczony do 

pełnienia funkcji OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) na okres do  dnia 31 grudnia 

2025 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu 

Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr 

DEE/42D/19029/W/2010/BT z późn. zm. Stanowi ona, iż obszar Gminy Opoczno jest objęty 

dystrybucją energii elektrycznej sieciami własnymi Przedsiębiorcy. Tylko Przedsiębiorca może 

świadczyć usługi dystrybucji energii na obszarze Gminy Opoczno. Przeprowadzenie 

postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki  wynikało  z tego, że usługa ta mogła 

być zrealizowana tylko przez określonego Wykonawcę z powodu braku konkurencyjności ze 

względów technicznych.   

Wydział Zamówień Publicznych w porozumieniu z Wydziałami Urzędu sporządził i przekazał 

do Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Łączna 

wartość tych zamówień bez podatku od towarów i usług, to - 8 215 773,79 zł netto. 

Wydział Zamówień Publicznych opracował Regulamin udzielania zamówień publicznych 

których  wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości  kwoty  30.000,00 

euro. Regulamin zarządzeniem Burmistrza Opoczna nr 227/2019 został wprowadzony 

29.11.2019r. 

Stosowanie w/w regulaminu obowiązuje Wydziały Urzędu  Miejskiego w Opocznie; Centrum 

Usług Wspólnych w Opocznie (zwanym dalej CUW);  Szkoły i Przedszkola z Gminy Opoczno, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina (zwanych dalej Szkołami i Przedszkolami), 

wnioskujące o udzielenie zamówienia publicznego. 

FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 
 

W 2019 r. Urząd Miejski w Opocznie korzystał z następujących form aktywizacji osób 
bezrobotnych:  roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne oraz 
staże. 

W roku ubiegłym zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie następujące umowy: 
- umowę nr 1/2019  o zatrudnienie w ramach robót publicznych, w ramach której 
zatrudniono 37 osób bezrobotnych na okres 9.04.2019 r. -8.08.2019 r.,  

26-300 Opoczno 
 

terenie Gminy 
Opoczno 
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- umowę nr 2/2019 o zatrudnienie w ramach robót publicznych, w ramach której 
zatrudniono 2 osoby  długotrwale bezrobotne  na okres  9.04.2019-8.07.2019 r., 
- umowę nr 10/2019/DA o zatrudnienie w ramach robót publicznych, w ramach której 
zatrudniono 10 osób bezrobotnych na okres od  23.04.2019-22.09.2019 r., 
- umowę nr 13/2019/DA o zatrudnienie w ramach robót publicznych dla 4 osób na okres od 
24.06.2019 do 23.11.2019,  
- umowę nr 20/2019 o zatrudnienie w ramach robót publicznych dla 3 osób bezrobotnych  
na okres 28.08.2019-30.11.2019;  
- umowę nr 10/2019 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla 2 
osób na okres od 6.05.2019 r. do 7.03.2020 r., 
- umowę nr 49/2018 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla 2 
osób bezrobotnych na okres od 5.07.2018 do 30.04.2019 r., 
 
Ponadto zawarto porozumienia: 
-   nr 1/2019//PAI w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych w ramach Programu 
Aktywizacja i Integracja dla 9 osób na okres od 1.04.2019-31.05.2019 r. 
-  nr 5/2019 w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych 7 osób na okres od 
1.08.2019-30.09. 2019 r.  
W roku 2019 w Urzędzie Miejskim  przy pracach porządkowych zatrudnionych było łącznie 
104 osoby.  
Na wynagrodzenia dla tych osób przeznaczono kwotę 1 297 829,90 zł  z czego uzyskano 
następującą refundację z Powiatowego Urzędu Pracy: 
- umowa  nr  1/2019   roboty publiczne                      - 158.139,46 zł 
- umowa 2/2019  roboty publiczne                        -  9114,60 zł 
- umowa  nr 10/2019/DA roboty publiczne           -  27 482,42 zł 
- umowa nr 13/2019/DA roboty publiczne             -  38 427,91 zł  
- umowa  10/2019 prace interwencyjne             -  13.745,16 zł  
- umowa 20/2019     roboty publiczne                           - 9.730,53  zł                           
                                                        Na łączną kwotę    256 640,08 zł 
Na prace społecznie użyteczne uzyskano dofinansowanie w kwocie  6 049,38 zl 
Zatrudnieni pracownicy wykonywali na terenie Gminy Opoczno następujące prace: 
zamiatanie chodników i skwerów, zbieranie śmieci, przekopywanie ziemi na rabatach 
miejskich do nasadzeń kwiatów, nasadzania kwiatów na rabatach  oraz ich codzienna 
pielęgnacja w okresie wiosenno-letnim (podlewanie, pielenie, zasilanie poprzez nawożenie, 
wykonywanie oprysków przeciw szkodnikom), koszenie i grabienie trawy na trawnikach,  
czyszczenie i konserwacja otwartych kanałów deszczowych, naprawa i montaż nowych koszy 
na odpady oraz ławek parkowych, likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci, utrzymywanie 
porządku na cmentarzu wojennym, prace porządkowe w zabytkowym parku w Mroczkowie 
Gościnnym, grabienie i workowanie liści, przycinanie odrostów przy drzewach, w okresie 
zimowym odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników, ciągów pieszych, przystanków, zatok 
autobusowych i parkingów będących w administrowaniu gminy, obsługa  ciągników 
będących na wyposażeniu Urzędu, wykonywanie remontów dróg gminnych, uzupełnianie 
kruszywem, szlaką oraz destruktem  nierówności na drogach, naprawa i wymiana 
uszkodzonych znaków drogowych, uzupełnianie ubytków w nawierzchni bitumicznej, 
doręczanie korespondencji na terenie miasta),   inne doraźne prace przy organizowaniu 
imprez masowych. 
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W poprzednim roku zorganizowano także staże dla 5 osób w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz z Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

REALIZOWANE PROGRAMY 
 
Gminny program rewitalizacji 
  
 W zakresie realizacji Gminnego programu rewitalizacji w 2019 roku podejmowano 
działania: 
W ramach projektu podstawowego nr 1 – „Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna 
poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i 
kulturalne”.  
W zakresie projektu w 2019 r. wykonano: 
 

1. Budowa węzła cieplnego w Muzeum Regionalnym w Opocznie: 
 – zadanie wykonane za kwotę 98.000,00 zł.  
- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego kwota – 1.300,00 zł.  
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota - 1.800,00 zł.  
- nadzór z ramienia WUOZ kwota – 800,00 zł. 
 
Łączne koszty poniesione w 2019 r. – 106 650,00 zł 

 

W ramach projektu podstawowego nr 2 – „Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu 
wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką 
przez rzekę Wąglankę oraz przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie” w roku 2018 
realizowano zadanie obejmujące: budowę boiska do piłki plażowej, budowę przystani dla 
kajaków i małych łodzi oraz budowę ścieżki rowerowej/ciągu pieszo – rowerowego wokół 
zalewu wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym.  
Wartość zadania:  1 589 075,28 zł. 
Wartość dofinansowania pozyskanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu: 
„Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - 499 258,00 zł. 
W zakresie projektu w 2019 r. wykonano: 
 

1. Budowa pawilonu sanitarnego nad zalewem za kwotę brutto - 180.000,00 zł.                 
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich w kwocie brutto 900,00 zł.  

2. Przebudowa ul. Wałowej: 
a) zadanie zrealizowane za kwotę brutto - 873.093,14 zł,  

- przestawienie słupa energetycznego za kwotę brutto - 8.700,00 zł. 
b) Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Wałowej w Opocznie na 

długości 250 m - zadanie zrealizowane za kwotę brutto - 61.997,66 zł.  
c) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy 

nawierzchni i chodnika za kwotę brutto - 4.800,00 zł.  
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3. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze 
zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej wraz z Projektem 
technicznym – realizacja II płatności w 2019 roku w kwocie - 19.280,00 zł. 

 

Projekt podstawowy nr 3 – „Modernizacja i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie wraz z zagospodarowaniem 
przyległego terenu i stworzeniem wielofunkcyjnego boiska sportowego”. 
Wartość całego zadania:  15 734 106,03 zł 
W 2018 r. złożono wniosek obejmujący przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych o 
wartości - 1 345 890,47 zł i uzyskano dofinansowanie w kwocie 820 555,50 zł. ze środków 
europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
Zadanie miało być realizowane  w ramach szerokiego projektu realizowanego w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Gminą Opoczno a wybranym 
partnerem prywatnym. Procedurę przetargową unieważniono - w postępowaniu nie złożono 
żadnej oferty. 
Obecnie procedowana jest zmiana wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w zakresie 
aktualizacji kosztów oraz zmiany formuły realizacji projektu. 
 
W ramach projektu podstawowego nr 4 - „Biblioteka z +” – podniesienie standardów 
funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie zgodnie z kryteriami Certyfikatu 
Biblioteka”. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Nazwa zadania: 
„Biblioteka na piątkę z plusem – podniesienie standardów działania zabytkowych obiektów 
kultury poprzez remont i doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”. Głównym 
celem zadnia jest podniesienie standardów biblioteki zgodnie z kryteriami Certyfikatu 
Biblioteka +, dzięki czemu placówka zostanie przekształcona w nowoczesne centrum dostępu 
do wiedzy i kultury. 
Kwota dofinansowania wynosi 396.990 zł., uzyskane środki pozwolą odrestaurować 
zabytkowe wnętrza popularnej Esterki oraz doposażyć instytucję w nowoczesny sprzęt. 
Projekt będzie realizowany w MBP w Opocznie od 01.09.2019 do 31.12.2020. Wymieniona 
zostanie cała sieć elektryczna, drzwi wewnętrzne, przeprowadzimy również remont 
posadzek. Obiekt zostanie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, utworzone 
zostaną funkcjonalne przestrzenie dla dzieci i młodzieży. Powstanie cicha czytelnia na 
pierwszym piętrze z ergonomicznymi meblami i szybkim łączem internetowym. Dodatkowo 
zwiększymy powierzchnię użytkową budynku poprzez zaadoptowanie piwnic. Koszt 
całkowity inwestycji wyniesie 529.320 zł. 
W roku 2019 zrealizowano pierwszy etap projektu, który obejmował następujące działania: 
remont posadzek w całym budynku (wraz z piwnicami) oraz remont instalacji elektrycznej – 
kwota dotacji na te działania wyniosła 215 000,- zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy 
złotych) 

W ramach projektu podstawowego nr 5 – „Wykonanie kompleksowego systemu sieci 
ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy Placu Kościuszki i Placu 
Kilińskiego oraz ulic: Żeromskiego, Kilińskiego, Szpitalnej, Sobieskiego, Kościelnej oraz 
Staromiejskiej”. W 2019 r do nowej sieci podłączono 8 odbiorców instytucjonalnych i 
prywatnych. 
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Projekt realizował Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
 
W ramach projektu podstawowego nr 6 – „Termomodernizacja Przychodni Rejonowej w 
Opocznie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W 2019 r. ze 
względu na brak środków nie były prowadzone żadne prace. Projekt realizuje SP ZOOZ 
Szpital Powiatowy w Opocznie. 
 
W zakresie projektu nr 8 – „Remont i głęboka termomodernizacja budynku Domu 
Handlowego w Opocznie oraz adaptacja do rozwoju funkcji gospodarczych” w 2019 r. nie 
wykonywano żadnych działań. Projekt realizuje „Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców „Przyszłość” w Opocznie. 
 
W zakresie projektu nr 9 – „Remonty kapitalne budynków zlokalizowanych na obszarze 

rewitalizacji i ich adaptacja do pełnienia funkcji społecznych (ul. Sobieskiego 1 i 10, Janasa 2 i 

17, 1-go Maja 11)”. W 2019 roku w żadnym z budynków nie przeprowadzono remontu 

kapitalnego. 

W poszczególnych budynkach wykonano następujące prace: 

ul. 1-ego Maja 11: 

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia klatki schodowej - kwota 1168,05 zł 

- remont i częściowa przebudowa komina - kwota 1043,20zł 

ul. Janasa 2: 

- wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku - kwota 4920 zł 

ul. Janasa 17: 

- remont przewodów wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy kominiarskiej - kwota 

13.650 zł 

ul. Sobieskiego 1: 

- remont wolnego lokalu 11.917,80 zł 

- wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku - kwota 4.920 zł 

ul. Sobieskiego 10: wykup lokalu za kwotę 9.877,75 zł 

Remonty kapitalne nie zostały wykonane ze względu na brak odpowiednich środków 

finansowych. 

W ramach projektu podstawowego nr 10 – „Przebudowa budynków zamieszkania 
zbiorowego „A” i „B” ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalne przy ul. 
Przemysłowej 3 w Opocznie”.                
W 2019 roku w ramach projektu nie były podejmowane żadne działania. 
 
W ramach projektu podstawowego nr 11 „W rodzinie siła” w roku 2019 zrealizowano 9 
form wsparcia za kwotę 455.027,63 zł. Wkład własny gminy Opoczno wyniósł 67.200 
zł,  wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 387.827,63 
zł.    
 
W ramach projektu podstawowego nr 12 „Lepsze jutro” w roku 2019 wydatkowano kwotę 
156.190.58  PLN w tym : 

 przyznane dofinansowanie w kwocie - 138.900,58 PLN, 
 wkład własny w kwocie - 17.290,00 PLN. 
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Realizacja tego programu została zakończona w roku 2019. 
 
W zakresie przedsięwzięć uzupełniających zapisanych w GPR w 2019 r. zrealizowano: 
W ramach przedsięwzięcia nr 1:  „Organizacja cyklicznych wydarzeń i/lub rozwój działalności 
społecznej kulturalnej, artystycznej, sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej na rzecz różnych 
grup interesariuszy rewitalizacji wraz ze wspieraniem „mikro” inicjatyw lokalnych 
(szczególnie w partnerstwach)” zrealizowano zadania:  

1. ekoDni Opoczna -  koszt: 216.614,15 zł 
2. Spotkanie plenerowe OPOCZYŃSKIE DZIELI SIE CHLEBEM – koszt: 2.950,50 zł 

 
W ramach przedsięwzięcia nr 9: „Tworzenie produktów turystycznych bazujących na 
dziedzictwie kulturowym i naturalnym oraz tradycjach ceramicznych Opoczna.”  

1. Szósta edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 

Folklorystycznych „Pasiaczek” – dofinansowanie ze środków MKiDN – 11.000 zł 

2. Piąta edycja festiwalu folkowego Opoczno Folk Attack! „Skrzypce!” dofinansowanie 
ze środków MKiDN – 10.000 zł 

3. Wydanie płyty "Najstarsi skrzypkowie regionu opoczyńskiego" – koszt Gminy 
Opoczno: 5.126,00 zł 

4. Wydawnictwo: Zainspiruj się. Opoczyńskie – koszt Gminy Opoczno: 41.725,00 zł 
 
Projekty rewitalizacyjne wpisują się w realizację celów Strategii rozwoju gminy: 
- nr 3: „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych”, 
- nr 6: „Opoczno subregionalnym ośrodkiem rozwoju społeczno-gospodarczego o funkcjach 
egzogenicznych”. 

 
Program ochrony środowiska gminy Opoczno na lata 2018-2021 z 
perspektywą do roku 2025 
 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2018 – 2021 z 
perspektywą do roku 2025” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony 
środowiska na terenie gminy.  
Opracowanie jakim jest Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, a 
także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów 
środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Podczas tworzenia dokumentu, 
przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników, 
ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie poszczególnych zagadnień. Program 
zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie, przedstawia 
propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów 
związanych z ochroną środowiska. 
 
W ramach przyjętych zadań w Programie zrealizowano:  

1. Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowni miejskiej wraz z węzłem cieplnym w budynku 
Pl. Kościuszki 6. 

2. Przebudowa ul. Chopina na oś. Trąbki. 
3. Przebudowa ulic Leśna – Torowa. 
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W ramach przyjętych zadań w Programie  w trakcie realizacji jest : 
1. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku 

wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno. 
2. Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2 km. 
3. Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych                                  

w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz 
przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie. 

W ramach przyjętych zadań w Programie realizowane wg potrzeb lub corocznie jest : 
1. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
2. Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na 

otwartych przestrzeniach. 
3. Preferowanie niekonfliktowych lokalizacji obiektów usługowych i przemysłowych. 
4. Ograniczanie powstawania źródeł pól elektromagnetycznych na terenach gęstej 

zabudowy mieszkaniowej na etapie planowania przestrzennego. 
5. Prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
7. Identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk śmieci. 
8. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
9. Egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminie i regulaminu utrzymania czystości i porządku. 
10. Osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych 

frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania. 

11. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno na 
lata 2014 – 2032”. 

12. Bieżące i zrównoważone utrzymanie zieleni na terenie gminy. 
13. Uwzględnienie dokumentach planistycznych form ochrony przyrody. 
14. Prowadzenie działań dotyczących edukacji ekologicznej. 
15. Prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej dotyczącej konieczności 

właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpiecznymi. 
16. Prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu wskazywanie prawidłowych 

postaw odnośnie ochrony powietrza, a także środków ostrożności odnośnie 
negatywnych skutków złej jakości powietrza. 

17. Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające wiedzę                                  
o konieczności, celach, zasadach i sposobach oszczędnego użytkowania wody oraz 
najważniejszych sprawach związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,                                        
w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży. 

 

Program usuwania azbestu 
 
Uchwała NR VII/6112015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 marca 2015 r. w 

sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno 
na lata 2014 -2032”. 
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie gminy 
Opoczno odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 
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marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania 
odpadów zawierających azbest na terenie gminy Opoczno. 
Zadanie finansowane jest z budżetu Gminy 
Koszty związane z odbiorem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Opoczno 
wyniosły 87 311,28 zł. Dotyczyło to 150 zgłoszeń w ilości 341,113 ton. 
 

Program ochrony powietrza  
 
Gmina Opoczno objęta jest programem ochrony powietrza dla strefy w województwie 
łódzkim w celu: 

 osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego (Uchwała nr LIII/964/14 
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie planu 
działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz 
ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń), 

 osiągnięcia pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w 
pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych (Uchwała nr 
LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 
26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy 
w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym 
PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: 
PL1002.) 

W ramach realizacji w/w uchwały prowadzone są m.in.: 

 Gmina co roku prowadzi na bieżąco konserwacje i remonty kotłów oraz kominów 
odprowadzających do powietrza spaliny w budynkach komunalnych. Co roku 
prowadzi przeglądy kotłowni węglowych w zakresie stanu technicznego, 
efektywności energetycznej oraz wielkości w odniesieniu do potrzeb użytkowanych, 
w celu określenia prac dot. wymiany kotłów (wraz z instalacją wewnętrzną), ich 
modernizacji, remontu i konserwacji. 

 Gmina dwa razy w roku organizuje przedstawienia dla szkół podstawowych     
przedszkoli o tematyce ekologicznej m.in. niska emisja, smog, zanieczyszczenie 
powietrza, segregacja odpadów. 

 Gmina w ramach posiadanych środków finansowych prowadzi termomodernizacje 
obiektów/budynków użyteczności publicznej oraz wymianę źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne. 

 Budowy, rozbudowy, remonty dróg prowadzone co roku, ograniczają emisje pyłu 
podczas eksploatacji. 

 
W ramach realizacji w/w uchwały podejmowane były następujące działania:  

 Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej 
w 2019 roku przeprowadzili 45 kontroli w zakresie zakazu spalania odpadów 
komunalnych w piecach do ogrzewania budynków na terenie gminy Opoczno. 

 Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie realizowany był nabór 
deklaracji do projektu pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę 
źródeł ciepła w gminie Opoczno” w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka 
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niskoemisyjna IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wpłynęło 76 
wniosków. 

 zakupiono roku 10 oczyszczaczy powietrza. Trafiły one do pięciu przedszkoli na 
terenie miasta tj. przedszkola Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8. 

 Ramach akcji "Zadbaj o to, czym oddycha Twoje dziecko", prowadzonej przez 
Stowarzyszenie "WyGramy Opoczno" we współpracy z Gminą Opoczno do szkół 
podstawowych (zerówek) działających na terenie naszego miasta zostało 
przekazanych 6 oczyszczaczy powietrza. Kolejnych siedem trafiło do opoczyńskich 
przedszkoli. 

 We współpracy z Nadleśnictwem Opoczno, w ramach edukacji ekologicznej 
mieszkańców nagrano film przedstawiający znaczenie i rolę drzew w środowisku. 

 W dniach 28 - 29 czerwca 2019 r. na placu przed Miejskim Domem Kultury w 
Opocznie odbyły się „Eko – Logiczne Dni Opoczna”. Podczas wydarzenia 
zorganizowano szereg przedsięwzięć o tematyce ekologicznej, między innymi 
rozdawano mieszkańcom sadzonki drzew i krzewów ozdobnych w zamian za 
przyniesione przez nich elektrooodpady (drobny sprzęt elektryczny, baterie itp.) 
makulaturę czy plastikowe korki. W celu promowania ekologicznych zachowań 
zorganizowano wiele konkursów i zabaw o tematyce ekologicznej.  

 W 2019 r. nawiązano współpracę z Zakładem Energetyki Cieplnej w zakresie rozwoju 
sieci ciepłowniczej  - wykonano przyłącza siedziby UM, budynków gminnych przy                          
pl. Kościuszki, Muzeum Regionalnego, siedziby ZGM. 

 W Ministerstwie Rozwoju w Warszawie w ramach podpisanego porozumienia                               
o współpracy na rzecz realizacji projektu „Zintegrowany system wsparcia polityki 
programów Ograniczenia Niskiej Emisji - ZONE" cyklicznie odbywały się spotkania, w 
których bierze udział pracownik Wydziału. Odbyło się również szkolenie pracowników 
w ramach przeprowadzania szczegółowej inwentaryzacji w zakresie wypełniania 
formularza B w systemie ZONE. 
W ramach pilotażu zrealizowano do tej pory następujące działania: 

 wdrożenie prototypu systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji                                     
w budynkach (w trakcie), 

  pomiary emisji do powietrza z indywidualnych źródeł ciepła przy wykorzystaniu 
wizyt kontrolnych w lokalach (zrealizowano), 

  pomiary i modelowanie jakości powietrza, (w trakcie, jeden objazd terenu miasta 
odbył się jesienią 2019r., w najbliższym czasie planowane są kolejne pomiary), 

 realizacja badań spirometrycznych określających wpływ zanieczyszczenia powietrza 
na zdrowie (w trakcie, wykonano jeden pomiar w okresie poza grzewczym, w lutym 
planowane są kolejne badania w okresie grzewczym). Badania przeprowadzane były 
u dzieci w wieku 10-13 lat. Spirometrię przeprowadzono u 620 uczniów. Wyniki 
końcowe badań zostaną przedstawione przez organizatora po zakończeniu całego 
badania. 
Głównymi celami projektu ZONE jest przede wszystkim: stworzenie prototypu 
systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych urządzeń grzewczych i 
narzędziami do analizy tych danych oraz opracowanie metodyki szacowania 
zewnętrznych kosztów zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza.  
Program zmierza do przygotowania projektów regulacji prawnych, które pozwolą na 
uruchomienie ZONE w skali całego kraju oraz zbierania i przetworzenia danych 
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zasilających ZONE i ich systematyczną aktualizację przez umocowane do tego 
podmioty. 

 

 Od 7  maja 2019 roku  w ramach realizacji projektu ZONE przeprowadzona jest 
ewidencja źródeł ogrzewania. Łącznie na terenie gminy Opoczno jest 6097 
nieruchomości, inwentaryzowano ponad 50 % budynków mieszkalnych.  

 

 Wielokrotnie uczestniczono w spotkaniach w Ministerstwie Rozwoju (dawniej 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)  w Warszawie organizowanych z 
inicjatywy pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste 
Powietrze” Piotra Woźnego w sprawie prac i przyjętego później projektu ustawy o 
zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji  i remontów oraz niektórych innych 
ustaw. 
 

 W ramach kampanii edukacyjnej mieszkańców opracowano ulotki o prawidłowym 

paleniu w piecu. Ulotki trafiają do mieszkańców podczas przeprowadzanej 

inwentaryzacji oraz będą rozdawane podczas ekologicznych dni Opoczna. 

 

 Współpracowano również ze spółkami PGNiG S.A. i Polska Spółka Gazownicza Oddział 
w Łodzi, w zakresie rozwoju sieci gazowej. W ramach podpisanego porozumienia 
pomiędzy Gminą Opoczno, a spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
dotyczące współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na 
terenie miasta i gminy Opoczno, od dnia 22 sierpnia 2018 r. pełnione są dyżury 
pracowników PGNiG, które odbywają się w siedzibie Urzędu Miasta, w pierwszą i 
trzecią roboczą środę miesiąca w godz. od 9.00 do 15.00, w sprawie kompleksowej 
wymiany ogrzewania, na zasilane gazem ziemnym. Pracownicy PGNiG pomogą  i 
udzielą wszelkich, szczegółowych informacji na każdym etapie: wypełniania 
dokumentów, zawierania umów, procesu inwestycji zmiany ogrzewania. 

 

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno 
 

W zakresie ochrony zwierząt Urząd Miejski w Opocznie realizował zadania wynikające z 
przepisów Ustawy o ochronie zwierząt oraz Uchwały Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 
2019”. Na terenie gminy Opoczno funkcjonuje gminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w 
Różannie. W schronisku umieszczane są bezdomne psy z terenu gminy Opoczno. 
Przebywające w schronisku psy objęte są opieką poprzez zapewnienie im właściwych 
warunków bytowania oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej. Na dzień 1 stycznia 2019 roku w 
schronisku przebywało 58 psów, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku tych psów było 51 
szt. W roku 2019 do schroniska przyjęto 129 psów, przekazano do adopcji 125 psy. Oprócz 
opieki nad psami Urząd realizował także zadania w zakresie opieki nad kotami. Zadania te 
realizowane były za pomocą 10 społecznych opiekunów kotów. Gmina Opoczno finansowała i 
przekazywała społecznym opiekunom karmę dla kotów a także finansowała koszty szczepienia 
i leczenia tych kotów. Mając na względzie zmniejszenie populacji psów i kotów, gmina 
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finansowała koszty sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów tych zwierząt. W roku 
2019 wysterylizowano w sumie 190 psów i kotów na kwotę 40.550 zł, w tym 51 psów i 139 
kotów. Poddano także kastracji 88 szt. tych zwierząt na kwotę 12.200 zł, w tym 68 psów i 20 
kotów. Leczeniem objęto 364 szt. bezdomnych psów i kotów na kwotę 16.205 zł. Przy 
realizacji powyższego Programu Urząd Miejski w Opocznie współpracował z organizacjami 
społecznymi , których celem statutowym jest ochrona zwierząt takim jak: Stowarzyszenie 
„Pomagajmy Zwierzętom” oraz Organizacja  „Viva”. 
Koszt realizacji Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2019 wyniósł: 453.035 zł. 
            Gmina Opoczno z dniem 1 września 2019 roku powierzyła Spółce Gminnej: 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Opocznie zadanie własne Gminy Opoczno w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie zgodnie z zawartym 
Porozumieniem Nr 11/2019 GKiM w dniu 30 lipca 2019 roku w Opocznie. 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Opoczno na 2019 rok 

 
Na realizację zadań w ramach w/w programu zaplanowano 670.166,00 zł, a wydatkowano 
587.919,57 zł. 
 
W ramach Programu ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych                         
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na realizację tych zadań 
wpłynęło łącznie 14 ofert. Powołana zarządzeniem Burmistrza Opoczna Komisja Konkursowa 
dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert, w wyniku czego podpisano 14 umów.  
W ramach w/w programu wspólnie z wyłonionymi oferentami zrealizowano takie zadania 
publiczne jak: 

 
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych i wieczornych.  
Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 
„OPOKA” z siedzibą w Opocznie (Umowa Nr 10”A”/2019). 
Zadanie realizowane było w formie terapii indywidualnej. Adresatami zadania były wszystkie 
osoby z terenu gminy Opoczno, które chciały skorzystać z pomocy terapeutycznej. 
Głównym celem zadania było właściwe rozpoznanie problemu i opracowanie strategii 
pomocy, motywowanie osób uzależnionych/współuzależnionych do wprowadzenia zmian w 
swoim życiu, zwiększenie poczucia sprawczości i odzyskanie wiary w to, iż zmiana jest 
możliwa, pomoc w rozwiązywaniu problemów bieżących oraz informowanie o instytucjach, 
organizacjach, ruchach samopomocowych działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na terenie gminy Opoczno. Osoby zgłaszające się do Punktu 
najczęściej nie zgłaszały się jednorazowo a uczęszczały regularnie – do momentu uzyskania 
pełnej pomocy. 
Miejscem realizacji zadania była siedziba ASKWP „OPOKA”. Dyżury w Punkcie pełnione były 
w poniedziałki w godz. 18:00–21:00  i w środy w godz. 13:00–16:00.  
Koszt całkowity zadania wyniósł 12.300,06 zł, z czego 11.000,00 zł to dotacja z Gminy 
Opoczno, 50,06 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia, a 1.250,00 zł to wkład 
osobowy stowarzyszenia. 
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2. Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu. 
Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 

„OPOKA” z siedzibą w Opocznie (Umowa Nr 11”A”/2019). 

Głównym celem zadania było zwiększenie dostępności oferty i pomocy terapeutycznej dla 

osób uzależnionych od alkoholu w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz dni wolne 

od pracy. 

Miejscem realizacji zadania była siedziba ASKWP „OPOKA”. Dyżury pełnione były we wtorki, 

piątki i niedziele w godzinach 17:00–19:00.  

Koszt całkowity zadania wyniósł 7.740,00 zł, z czego 7.500,00 zł to dotacja z Gminy Opoczno,                             
a 240,00 zł to wkład osobowy stowarzyszenia. 
 
3. Prowadzenie dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia po programie 

podstawowym dla osób uzależnionych od alkoholu.  
Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 
„OPOKA” z siedzibą w Opocznie (Umowa Nr 9”A”/2019). 
Zadanie skierowane było do osób uzależnionych, które odbyły podstawowy program leczenia 
odwykowego i chciały utrzymać abstynencję. 
Głównym celem zadania było zmotywowanie tych osób do wprowadzenia zmian w swoim 
życiu, do utrzymania abstynencji alkoholowej oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących 
problemów. Stała współpraca z grupą wsparcia po programie podstawowym ma wiele 
pozytywnych cech, m.in. umocnienie podjętych decyzji, wiara we własne możliwości, chęć 
współdziałania w grupie. 
Miejscem realizacji zadania była siedziba ASKWP „OPOKA”. Zajęcia odbywały się w I i III 
poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00–20:00.   
Koszt całkowity zadania wyniósł 2.518,12 zł, z czego 2.500,00 zł to dotacja z Gminy Opoczno, 
a 18,51 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia. 

 
4. Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, 

tzw. psychoterapia wyjazdowa. 
Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 
„OPOKA” z siedzibą w Opocznie (Umowa Nr 12”A”/2019). 
Zadanie skierowane było do osób uzależnionych od alkoholu, uczęszczających na mityngi 
grupy AA, posiadających różne okresy abstynencji. Głównym celem zadania było wsparcie              
i zmotywowanie tych osób w wytrwaniu w podjętej decyzji życia w trzeźwości i 
utrzymywaniu całkowitej abstynencji. 
Psychoterapia odbyła się w dniach 11-15.06.2019r., w miejscowości Małe Ciche i miała 
formę warsztatów, terapii grupowej oraz indywidualnej, w łącznym wymiarze 30 godzin.                  
Koszt całkowity zadania wyniósł 5.590,00 zł, z czego 5.500,00 zł to dotacja z Gminy Opoczno,                              
a 90,00 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia. 
 
5. Prowadzenie dla mieszkańców gminy Opoczno nieodpłatnych porad psychologicznych, 

prawnych oraz terapeutycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 
„OPOKA” w Opocznie (Umowa Nr 13”A”/2019). 
Głównym celem zadania było udzielanie nieodpłatnych porad mieszkańcom gminy Opoczno              
z zakresu porad prawnych, terapii indywidualnej oraz konsultacji psychologicznych. 
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Adresatami zadania były wszystkie osoby chcące skorzystać z oferowanej pomocy. Miejscem 
realizacji zadania była siedziba ASKWP „OPOKA”. 
Dyżury radcy prawnego odbyły się po uzgodnieniu w godzinach 15:00–18:30  w miesiącu 
kwietniu, czerwcu, wrześniu i październiku. Dyżury psychoterapeuty odbywały się w I i IV 
sobotę miesiąca w godz. 10:00–12:00, natomiast dyżury terapeuty ds. przemocy w I 
poniedziałek miesiąca, w godz. 15:00– 17:30.  
Koszt całkowity zadania wyniósł 7.200,00 zł, z czego 7.000,00 zł to dotacja z Gminy Opoczno, 
a 200,00 zł to wkład osobowy stowarzyszenia. 
 
6. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar 

przemocy domowej. 
Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 
„OPOKA” z siedzibą w Opocznie (Umowa Nr 14”A”/2019). 
Adresatami powyższego zadania były osoby doznające przemocy domowej (psychicznej, 
fizycznej, seksualnej). Zadanie miało na celu dokładne rozpoznanie sytuacji rodziny, 
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą jak również członkom ich rodzin wsparcia 
poprzez rozmowy indywidualne bądź terapię grupową, wpływ na zmianę zachowań uległych 
a także odbudowanie zdolności tych osób do prawidłowego pełnienia ról społecznych i 
reagowania na zaburzenia funkcji rodziny oraz pogłębianie kompetencji interpersonalnych. 
Miejscem realizacji zadania była siedziba ASKWP „OPOKA”. Dyżury dla ofiar przemocy 
domowej pełnione były w co drugą środę miesiąca w godz. 16:00–18:00.  
Koszt całkowity zadania wyniósł 2.512,57 zł, z czego 2.000,00 zł to dotacja z Gminy Opoczno, 
32,57 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia, a 480,00 zł to wkład osobowy 
stowarzyszenia. 
 
7. Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół 

zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w centrum 
Opoczna. 

Realizatorem tego zadania był Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko – Gminny z 
siedzibą w Opocznie, który Decyzją Burmistrza Opoczna ZSSiOL.816.2.2012 z dnia 16 kwietna 
2012 roku otrzymał zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gmi
ny Opoczno. 
Na podstawie Umowy Nr 2”A”/2019 przekazano środki finansowe na prowadzenie w/w 
placówki, która ukierunkowana była na pracę z dziećmi pochodzącymi z rodzin 
dysfunkcyjnych (patologicznych, niepełnych, dotkniętych alkoholizmem, przemocą, 
bezrobociem) oraz niezaradnych życiowo, którym rodzice nie mogli zapewnić warunków 
stymulujących ich rozwój czy też nie potrafią zorganizować im czasu wolnego.  
Celem działalności placówki było wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci                      
i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez 
objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi                     
i profilaktycznymi. Poprzez różnorodne formy działania placówka sprzyjała rozwojowi dzieci 
oraz zaspakajała ich potrzeby. Zajęcia stwarzały możliwość wykazania się z jak najlepszej 
strony wychowankowi w rożnych dziedzinach zdobycia wiedzy, poszerzenia umiejętności, czy 
też rozwijania swoich zainteresowań, zaspakajają również potrzeby sukcesu oraz 
samorealizacji rozpoczynając od preferowanej metody zabawowej poprzez uczestnictwo                 
w wielu różnych przedsięwzięciach. 
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Placówka funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00,                                
a w okresie ferii i wakacji od 8:00 do 16:00. Opieką objętych zostało 50 dzieci, których 
rodzice złożyli oświadczenia o woli uczestnictwa w zajęciach. Średnio dziennie w zajęciach 
uczestniczyło 30 wychowanków. Byli to głównie uczniowie szkół podstawowych                                     
i gimnazjalnych, jak również młodzież szkół średnich, w wieku od 6 do 20 lat. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 138.627,38 zł z czego 80.000,00 zł to dotacja z Gminy                    
Opoczno, 25.000,00zł to środki pozyskane z innych źródeł publicznych, tj. Starostwa                    
Powiatowego w Opocznie a 33.627,38zł to środki pozyskane z innych źródeł, tj. sponsorów,                                         
darowizn itp. 

 
8. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci                                 

i młodzieży z terenu gminy Opoczno - Jeden sześciodniowy turnus dla grupy min. 35 
osób. 

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Opoczno a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 
Zarząd Oddziału Powiatowego w Opocznie (Umowa Nr 3”A”/2019) przekazano środki 
finansowe na organizację 6-dniowego wypoczynku letniego dla grupy 35 dzieci w wieku od 9 
do 15 lat, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Wypoczynek odbył się w terminie                              
8-13.07.2019r. w Bieszczadach. Kwalifikowaniem dzieci biorących udział w wypoczynku 
letnim zajmował się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. 
Podczas wypoczynku został zrealizowany program zajęć profilaktycznych w wymiarze 1,5 
godziny przez 4 dni (łącznie 6h), który miał na celu poznanie przez dzieci negatywnych 
zjawisk mających wpływ na prawidłowe kształtowanie postaw osobowości człowieka. 
Ponadto dzieci miały atrakcyjnie zagospodarowany czas wolny. Wzięły udział w licznie 
zorganizowanych zajęciach rekreacyjno-edukacyjnych, tj.: 

1) Świętokrzyska gra terenowa – podczas której uczestnicy musieli odnaleźć drogę                       
w terenie przy pomocy kompasu, urządzenia GPS oraz mapy. 

2) Na Świętokrzyskich szlakach – wyprawie górskiej na Święty Krzyż oraz Łysicę. 
3) Zabawy w wodzie i plażowanie – zajęciach rekreacyjno-sportowych na terenie 

kompleksu basenów „Perła” w Nowinach.  
4) Zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie ośrodka w oparciu o dostępną bazę 

sportową (kort tenisowy, boisko do piłki siatkowej i koszykowej, ścianka 
wspinaczkowa). 

5) Wycieczki turystyczno-krajoznawcze po najbliższej okolicy – spacer na Czubatkę, 
zwiedzanie skansenu wsi kieleckiej w Tokarni, osady średniowiecznej w Nowej Słupi 
oraz ruin zamku w Chęcinach. 

6) Spotkanie z prehistorycznymi gadami, przejażdżka po zoo safari oraz zapoznanie się 
ze stylami architektonicznymi zamków Polski na terenie Bałtowskiego Kompleksu 
Turystycznego. 

Koszt całkowity zadania wyniósł 20.233,00 zł, z czego 16.000,00 zł to dotacja Gminy Opoczno 
a 4.233,30 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia. 
 
9. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci                                 

i młodzieży z terenu gminy Opoczno – Jedna czterodniowa wycieczka dla grupy min. 11 
osób. 

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Opoczno a Abstynenckim Stowarzyszeniem 
Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” (Umowa Nr 8”A”/2019) przekazano środki finansowe na 
organizację czterodniowej wycieczki do Sielpi Wielkiej dla grupy 11 osób, tj. dzieci                             
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i młodzieży w wieku 12–18 lat, pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, w terminie 24–
28.06.2019r. Kwalifikowaniem osób biorących udział w wypoczynku zajmowała się Poradnia 
Psychologiczno–Pedagogiczna w Opocznie.  
Podczas wypoczynku został zrealizowany program zajęć profilaktycznych w wymiarze                   
3 godzin przez 2 dni. Ponadto uczestnicy wypoczynku mieli aktywnie zagospodarowany czas 
wolny (wycieczki, gry, konkursy, zajęcia teatralne i wokalne). Poprzez wielość form 
oddziaływań zintegrowano grupę, stworzono okazję do odreagowania napięć emocjonalnych                
a także budowano poczucie wartości uczestników wypoczynku. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 5.454,00 zł, z czego 5.000,00 zł to dotacja z Gminy Opoczno 
a 545,00 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia. 

 
10. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci                                 

i młodzieży z terenu gminy Opoczno - Jeden piętnastodniowy turnus dla grupy min. 50 
osób. 

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Opoczno a Związkiem Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Łódzka, Hufiec ZHP Opoczno (Umowa Nr 5”A”/2019) przekazano środki 
finansowe na organizację 15-dniowego turnusu dla grupy 50 osób, tj. dzieci i młodzieży, 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz osiągających wysokie wyniki w nauce, w terminie 
29.06.2019r.– 14.07.2019r., w miejscowości Biały Brzeg - na bazie harcerskiej położonej                     
w Przedborskim Parku Krajobrazowym. 
Uczestnicy mieli aktywnie zagospodarowany czas wolny wzbogacony opowieściami                               
o regionie, w którym przebywali. Wzięli udział w licznie zorganizowanych zajęciach                               
o charakterze artystycznym, sportowym, edukacyjnym i liderskim. Ponadto wzięłi udział                       
w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień w wymiarze 12 zajęć po 1 godzinie, czyli łącznie 
12 godzin zajęć. Przygotowane formy zajęć dostosowane były do różnych grup wiekowych,                   
a podjęte działania miały na celu wpływ na samoświadomość uczestników wypoczynku. 
Miejsce i otoczenie, w jakim odbywał się wypoczynek i w jakim harcerze przebywali na co 
dzień pozwoliło wpłynąć na ich świadomość o własnym życiu, zdrowiu, bezpieczeństwie oraz 
procedurach i zachowaniu w sytuacjach kryzysowych. Podopieczni podczas obozu nauczyli 
się wielu nowych umiejętności, w tym m.in. jak radzić sobie w nowych sytuacjach. Dzięki 
zróżnicowanym formom pracy możliwe było pobudzenie wyobraźni,  co z kolei wpłynęło na 
rozwój wiedzy i umiejętności uczestników. Każdy z wychowanków miał stworzone 
odpowiednie warunki do życia w harmonii między działalnością człowieka a przyrodą                             
z jednoczesnym poszanowaniem i stosowaniem zasad zdrowego trybu życia. Uczestnicy 
biorąc udział w zajęciach o charakterze profilaktycznym, artystycznym, sportowym, 
edukacyjnym i liderskim spędzili ten czas świadomie, z naciskiem na doskonalenie siebie, 
swojej postawy wobec otaczającego świata z dbałością o zdrowie swoje i innych. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 50.213,60 zł, z czego 14.000,00 zł to dotacja z Gminy 
Opoczno, 1.413,60 zł środki finansowe własne stowarzyszenia i 34.800,00 zł świadczenia 
pieniężne od odbiorców zadania. 
 
11. Organizacja w okresie wakacyjnym zajęć sportowych uzupełnianych zajęciami 

edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzonymi przez psychologa lub 
terapeutę uzależnień. 

Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 
„OPOKA” z siedzibą w Opocznie (Umowa Nr 6”A”/2019). 
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Adresatami zadania były dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, w których panuje 
ubóstwo, przemoc, nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych. 
Zadanie miało na celu popularyzację i upowszechnianie aktywnego trybu życia, 
kształtowanie i rozbudzanie w młodych ludziach zamiłowania do sportu i historii, naukę i 
doskonalenie gry w piłkę nożną, nabycie przez uczestników wiedzy na temat szkodliwości 
działania alkoholu i innych środków odurzających i zagrożeń towarzyszących ich używaniu, 
zmniejszenie liczby działań ryzykownych podejmowanych przez młodzież związanych z 
alkoholem i narkotykami, promowanie zdrowego stylu życia, wyrównywanie szans u dzieci 
pochodzących z rodzin patologicznych oraz zwiększenie ich świadomości przynależności do 
wspólnoty lokalnej. 
Zadanie realizowane było w okresie od 01.06.2019r. do 31.08.2019r. Treningi piłkarskie 
odbywały się w systemie 10 jednostek treningowych po 1,5 godz. Przeprowadzone zostały 3 
warsztaty z psychologiem po 2 godz. każdy.   
Koszt całkowity zadania wyniósł 7.042,39 zł, z czego 7.000,00 zł to dotacja z Gminy Opoczno, 
a 42,39 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia. 
 
12. Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego. 
Realizatorem powyższego zadania był Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka 
Hufiec ZHP Opoczno (Umowa Nr 4”A”/2019), który zrealizował projekt o charakterze działań 
profilaktycznych pn. „Harcerski Optymizm”. Projekt ten miał na celu organizację zajęć 
pozalekcyjnych zawierających elementy profilaktyki uzależnień, promujących trzeźwy                        
i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego. Skierowany był do dzieci i młodzieży 
zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną z terenu gminy Opoczno. Łącznie                         
w zorganizowanych zajęciach udział wzięło ok. 150 dzieci i młodzieży. 

Program ukierunkowany był przede wszystkim na kształtowanie u uczestników zajęć 
postawy odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie oraz uzmysłowienie dzieciom                             
i młodzieży jakie to może mieć konsekwencje dla ich dalszego życia. 

W trakcie realizacji programu uczestnicy aktywnie uczestniczyli w przeprowadzanych 
konkursach, zajęciach, warsztatach i imprezach o tematyce profilaktycznej.  
Koszt całkowity zadania wyniósł 13.656,59 zł, z czego 12.000,00 zł to dotacja z Gminy 
Opoczno, a 1.656,959 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia.  
 
13. Wspieranie stowarzyszeń, które zgodnie ze swoim statutem realizują szczegółowe 

zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a w 
szczególności realizują program reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu 
prowadzony w klubach abstynenckich. 

W ramach tego zadania środki finansowe zostały przekazane Abstynenckiemu 
Stowarzyszeniu Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” z siedzibą w Opocznie, organizacji która 
zgodnie ze swoim statutem realizuje szczegółowe zadania w obszarze profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych (Umowa Nr 7”A”/2019). Stowarzyszenie jest 
dobrowolnym zrzeszeniem osób dotkniętych chorobą alkoholową, ich rodzin oraz osób, 
które propagują i popierają życie w trzeźwości. Obecnie stowarzyszenie liczy 72 członków. 
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Opocznie przy ul. Rolnej 5. Stowarzyszenie było  czynne 
codzienne od poniedziałku do niedzieli w godz. 15:00-22:00. Codziennie w Stowarzyszeniu 
odbywały się różnego rodzaju spotkania, terapie, mityngi. Zarząd Abstynenckiego 
Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” zatrudniał pedagogów, terapeutów oraz 
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radcę prawnego, którzy udzielali kompleksowej pomocy osobom potrzebującym. Przy 
stowarzyszeniu działał telefon zaufania, na który dzwoniły osoby potrzebujące pomocy.  
Głównym celem stowarzyszenia było propagowanie idei trzeźwego i zdrowego stylu życia 
wśród społeczności lokalnej, szerzenie informacji o chorobie alkoholowej, o możliwości 
leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz przeciwdziałaniu przemocy                                 
w rodzinie.   
W stowarzyszeniu działały takie grupy terapeutyczne jak: grupa AA, grupa Al-Anon 
(współuzależnieni) oraz grupa Al-Aten (dzieci). W w/w grupach organizowane były spotkania 
terapeutyczne, rehabilitacyjne, wszelkiego rodzaju mitingi z podziałem na grupy męskie                 
i żeńskie. Mityngi AA odbywały się 3 x w tygodniu, tj. we wtorki i niedziele w godz. 17:00–
19:00 oraz piątki w godz. 18:00–20:00. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbywały się  
mityngi otwarte dla osób, które były zainteresowane problemem uzależnień i znalezieniem 
sposobu wyjścia z nałogu. Mityngi Al-Anon odbywały się w każdą środę o godz. 17:00.                  
W pierwszą środę miesiąca spotkanie było otwarte dla osób zainteresowanych tym 
problemem. Z oferowanej pomocy skorzystało 396 osób. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 37.325,05 zł, z czego 29.000,00 zł to dotacja z Gminy 
Opoczno, 6.615,05 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia a 1.710,00 zł to wkład 
Sobowy stowarzyszenia. 
 
14. Wspieranie działań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych 

od alkoholu prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej lub Klubach Integracji 
Społecznej. 

W ramach tego zadania przekazano środki finansowe Fundacji „INTERREGION” z siedzibą  w 
Opocznie, organizacji która zgodnie ze swoim statutem realizuje zadania w obszarze 
reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in.                           
z powodu uzależnień (Umowa Nr 15”A”/2019). 
Na realizację powyższego zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 75.000,00 zł. 
Jednak w związku z powzięciem przez Gminę Opoczno informacji dotyczącej zagrożenia nie 
wykonania zadania publicznego w zakresie i na warunkach określonych w zawartej umowie, 
Strony  z dniem 31 października 2019 roku rozwiązały przedmiotową umowę.     
Głównym celem zadania było prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej grupy 30 
osób – dorosłych mieszkańców gminy Opoczno z problemem uzależnienia od alkoholu. 
Reintegracja społeczna prowadzona była w systemie 1 dzień w tygodniu, minimum 5 godz.                    
i obejmowała zajęcia z psychologiem/terapeutą uzależnień, spotkania z pedagogiem z 
funkcją pracownika socjalnego, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów a także 
zajęcia z instruktorem warsztatów edukacyjnych i o profilu artystycznym.  
Reintegracja zawodowa prowadzona była w systemie 4 dni w tygodniu, minimum 5 godzin 
dziennie i obejmowała zajęcia z doradcą zawodowym (doradztwo zawodowe), szkolenia 
zawodowe teoretyczne z instruktorem zawodu, szkolenia teoretyczne i praktyczne 
przygotowujące do zawodu w specjalnościach umożliwiających reintegrację zawodową. 
Udział w/w osób w prowadzonych działaniach przyczynił się do poprawy jakości ich życia 
m.in. poprzez nabycie wiedzy o konieczności podjęcia leczenia, podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz wzrost 
samodzielności tych osób w poszukiwaniu zatrudnienia oraz w funkcjonowaniu na rynku 
pracy. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 66.002,67 zł z czego 60.000,00 zł to dotacja z Gminy 
Opoczno, 2.932,67 zł to środki własne fundacji, a 3.070,00 zł to wkład osobowy fundacji. 
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Ponadto w ramach powyższego programu: 
 
15. Na podstawie Umowy Nr 1”A”/2019 Gmina Opoczno udzieliła Powiatowi Opoczyńskiemu 

pomocy finansowej w wysokości 13.000,00 zł na realizację zadania pn. „Świadczenie dla 
mieszkańców gminy Opoczno bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie czynne było od poniedziałku do piątku                    
w godz. 7:30–15:30. W jego strukturach działał Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa 
Specjalistycznego, który od poniedziałku do piątku w godz. 16:00–20:00 udzielał pomocy                         
i wsparcia każdej osobie, która się zgłosiła. W soboty w godzinach 16:00–20:00 pełniony był 
interwencyjny dyżur telefoniczny. W w/w Zespole działali tacy specjaliści jak psycholog, 
pedagog, terapeuta rodzinny oraz prawnik. 
Na realizację zadania przekazano środki finansowe w wysokości 13.000,00 zł. 
 
16. Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2019 roku pomiędzy Gminą 

Opoczno a Komendą Powiatową Policji w sprawie: „Zorganizowania w 2019 roku służb 
ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji ze środków finansowych samorządu 
terytorialnego”, mając na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie gminy Opoczno poprzez aktywne przeciwdziałanie przestępczości oraz 
wykroczeniom Gmina Opoczno przeznaczyła środki finansowe w wysokości 16.000,00 zł 
na organizację w/w patroli w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2019 roku.  

Ogółem wystawiono 35 patroli pieszych, złożonych z 71 funkcjonariuszy policji. Służby 
pełnione były w godzinach popołudniowych i wieczornych. Podczas w/w służb policjanci: 

1. Wylegitymowali 211 osób. 
2. Ujawnili 154 wykroczenia, w tym: 

a) 11 przypadków używania nieprzyzwoitych słów (art. 141 KW), 
b) 22 przypadki zaśmiecania miejsc publicznych (art. 145 KW), 
c) 67 przypadków spożywania alkoholu w miejscach zabronionych (art. 43 ustawy                      

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), 
d) 8 przypadków nieobyczajnego wybryku (art. 140 KW), 
e) 9 przypadków zakłócenia spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego (art. 51 

KW), 
f) 37 przypadków innych wykroczeń. 

3. Przeprowadzili 102 interwencje w miejscach publicznych. 
4. Nałożyli  46 mandatów karnych. 
5. Pouczyli  105 osób. 

Koszt całkowity zadnia wyniósł 15.975,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 
25,00 zł zostały zwrócone do budżetu Gminy Opoczno w dniu 31.12.2019r. 
 
17. Wsparto działalności Poradni Leczenia Uzależnień w Opocznie. 

1) Przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych                        
i literatury oraz artykułów spożywczych na potrzeby organizacji terapii grupowej                         
i indywidualnej osób uzależnionych z terenu gminy Opoczno w wysokości 1.453,01 zł.  

2) Na podstawie Umowy Nr 17”A”/2019 Gmina Opoczno udzieliła Powiatowi 

Opoczyńskiemu pomocy finansowej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na 
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zakup nowego wyposażenia dla Poradni Leczenia Uzależnień działającej w 

strukturach SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. Na 

ten cel wydatkowano 4.918,00 zł.   

Na realizację zadania wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 6.371,01 zł. 

 

18. Wsparto działalność Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku    Pomocy Społecznej w Opocznie poprzez pokrycie kosztów zakupu materiałów 
przeznaczonych do wykorzystania w prowadzonych przez pracowników w/w instytucji  
akcjach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień w wysokości 
976,60 zł. 
 

19. W ramach ogólnopolskiej kampanii pn. „STOP PRZEMOCY” zakupiono materiały                            
o tematyce profilaktycznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wobec 
dzieci oraz osób starszych pn. „Przemoc Boli”. Materiały zostały przekazane do placówek 
oświatowych z terenu gminy Opoczno oraz instytucji zajmujących się w/w problematyką 
– 984,00 zł. 
 

20. Wsparto placówki oświatowe z terenu gminy Opoczno w realizacji zadań profilaktycznych 
poprzez zakup spektakli o tematyce profilaktycznej oraz materiałów niezbędnych do 
organizacji zajęć, które miały charakter profilaktyczny – 13.935,45 zł. 

 
21. Pokryto koszty zakupu widowiska z elementami profilaktyki dotyczącymi 

przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej. Widowisko pt.: „Tajemniczy 
zamek” odbyło się           w dniu 18.01.2019r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie i 
udział w nim wzięło ok. 300 dzieci zaproszonych nieodpłatnie. Celem widowiska była 
m.in. integracja dzieci z różnych warstw społecznych oraz pobudzanie wrażliwości i 
akceptacji przez środowisko. Organizatorem był Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z 
Kalectwem,  oddział w Kutnie. Na w/w zadanie zostały wydatkowane środki finansowe w 
wysokości 2.000,00 zł. 

 
22. Przekazano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na organizację dla dzieci                                      

i młodzieży bezpłatnych zajęć otwartych. Zajęcia pn. „Kreatywne Wakacje z Miejskim 
Domem Kultury w Opocznie 2019” odbyły się w terminie 01.07.2019r.–31.08.2019r. 
Głównym celem akcji było zapewnienie dzieciom ciekawie spędzonego czasu wolnego, 
integracja dzieci w różnym wieku oraz promocja bezpiecznego wypoczynku. Każdy dzień 
dawał dzieciom szanse rozwoju uzdolnień plastycznych, muzycznych, wokalnych, 
teatralnych, sportowych oraz turystycznych. W trakcie zajęć podejmowane były 
spontaniczne działania, które rozwijały kreatywność każdego dziecka. W zajęciach łącznie 
udział wzięło około 365 dzieci.  
 

23. Przekazano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej                          
w Kruszewcu na organizację 14-dniowego obozu szkoleniowo-wypoczynkowego                               
z programem profilaktyki uzależnień dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu gminy Opoczno. W obozie 
udział wzięło 11 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Głównym celem obozu 
było przygotowanie członków MDP do pracy społecznej na rzecz ochrony 
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przeciwpożarowej. W wyniku nauczania przeprowadzonego podczas obozu absolwenci 
poznali organizację OSP, regulaminowe zadania MDP oraz OSP, czynniki zagrożenia 
pożarowego, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, podstawowe 
zasady zapobiegania pożarom w różnych obiektach, podręczny sprzęt gaśniczy, sprzęt 
stanowiący wyposażenie sekcji gaśniczej OSP oraz zasady udzielania przedlekarskiej 
pomocy medycznej. Poprzez realizację programu profilaktyki uzależnień młodzież 
zgłębiła wiedzę na temat szkodliwości używania substancji uzależniających oraz zagrożeń 
wynikających z ich zażywania. 
 

24. Pokryto koszty przewozu 42 osobowej grupy uczniów szkoły wraz z 5 opiekunami na 
wycieczkę do ośrodka „Centrum Dialogu Kostiuchnówka” na Ukrainie. Wycieczka odbyła 
się w dniach 27.05-01.06.2019r. Celem wyjazdu była integracja młodzieży polskiej                            
z młodzieżą ukraińską, pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez udział 
młodzieży w zorganizowanych konkursach i warsztatach, a także poznanie tradycji 
regionalnych – 6.000,00 zł. 
 

25. Przekazano środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł  Szkole Podstawowej                                       
w Bielowicach na pokrycie kosztów organizacji wypoczynku letniego dla grupy 60 
uczestników, tj. uczniów szkół z terenu gminy Opoczno. Wypoczynek został 
zorganizowany w miejscowości Darłówko w terminie 5-19 lipiec 2019r. 
 

26. Przekazano środki finansowe w wysokości 3.500,00 zł na pokrycie kosztów przewozu 50-
osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno na integracyjny wycieczkę do 
Zakopanego zorganizowaną przez Spółdzielnię Socjalną „Promyk Nadziei” w Opocznie. 
Wyjazd został zorganizowany w dniach 9–11.11.2019r. Podczas wyjazdu młodzież 
zwiedziła atrakcje Zakopanego i okolic, zintegrowała się oraz wzięła udział w prelekcji nt. 
„Pułapki współczesnego świata – narkotyki i dopalacze”.   

 
27. Wsparto organizację Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego 

Policji w Opocznie  pod hasłem: „Alkohol?, Narkotyki? - Nie, Dziękuję!!!”, który odbył się 
w dniach 20 – 21 marca 2019 roku na terenie hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3                      
w Opocznie – 1.979,97 zł. 

 
28. Wsparto organizację Opoczyńskiego Biegu Trzeźwości, którego adresatami były dzieci                      

i młodzież szkolna z terenu gminy Opoczno. Bieg odbył się 24 września 2019 roku. 
Organizatorami imprezy byli Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Opocznie we 
współpracy m.in. z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                           
w Opocznie. W biegach udział wzięło ok. 400 osób. Na realizację zadania wydatkowano 
środki finansowe w wysokości 5.599,49 zł.   

 
29. Wsparto organizację 3 Rajdów Rowerowych Towarzystw Sportowych, w których udział 

wzięło łącznie 413 osób. Głównym celem imprezy była promocja aktywnego wypoczynku, 
popularyzacja turystyki rowerowej oraz kształtowanie zamiłowania dzieci, młodzieży                        
i osób dorosłych do rekreacji ruchowej – 1.409,48 zł. 

 
30. Wsparto sportową działalność Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy 

„OPOKA” w wysokości 2.840,20 zł. 
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31. Pokryto koszty zakupu paczek dla 300 dzieci z terenu gminy Opoczno, w tym dzieci 

niepełnosprawnych oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych w ramach kolejnej edycji 
choinkowego spotkania integracyjnego pn.: „Jesteśmy razem” zorganizowanego przez 
Fundację „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” w dniu 15 stycznia 2019 roku oraz koszty 
zakupu artykułów spożywczych jako poczęstunku oraz wsadu do paczek dla grupy 60 
dzieci uczestników zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Fundację 
„INTERREGIN”. Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.999,04 zł. 
 

32. Pokryto koszty organizacji przez placówki oświatowe oraz kulturalne z terenu gminy 
Opoczno zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie trwania ferii zimowych. Na ten cel 
wydatkowano środki finansowe w wysokości 12.492,31 zł. 
 

33. Pokryto koszty korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z Krytej Pływalni „Opoczyńska 
Fala” oraz dowozu na basen. Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe                          
w wysokości 89.599,64 zł. 
 

34. Pokryto koszty wynajmu sal gimnastycznych celem organizacji pozalekcyjnych zajęć 
rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży – 23.644,58 zł. 

 

 
35. Wparto działalność Amatorskiego Teatru Profilaktycznego „Droga do …” poprzez 

pokrycie kosztów zakupu napojów i drobnego poczęstunku w trakcie trwania prób. Teatr 
działa przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie a przygotowywane przez 
grupę spektakle są wystawiane w placówkach oświatowych z terenu gminy Opoczno. Na 
realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 999,77 zł.  
 

36. W ramach w/w programu kontynuowano udział w ogólnopolskiej kampanii pn. 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” – adresowanej do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy 
Opoczno. Na zakup materiałów wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.460,00 zł. 
 

37. W ramach w/w programu zakupiono materiały edukacyjne, tj. kolorowanki pt. 
„Bezpieczne Dziecko”, które zostały przekazane do placówek oświatowych z terenu 
gminy Opoczno celem wykorzystania w prowadzonych akcjach profilaktycznych, 
skierowanych do uczniów klas 0 oraz I-III szkoły podstawowej. Na realizację zadania 
wydatkowano środki finansowe w wysokości 999,52 zł. 
 

38. Pokryto koszty zakupu nagród dla laureatów eliminacji powiatowych „Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” skierowanego do uczniów szkół 
podstawowych z terenu powiatu opoczyńskiego, w tym gminy Opoczno. Eliminacje 
zostały zorganizowane w dniu 07.05.2019r. przez Komendę Powiatową Policji w 
Opocznie. Celem Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży szkolnej – 400,00 zł. 

 

39. Pokryto koszty przeprowadzenia autorskiego spotkania profilaktycznego pn. „I Ty możesz 
zmienić swoje życie”. Spotkanie zostało przeprowadzone przez prelegentów „Fundacji 
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SNAP – Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy” w dn. 30.04.2019r. w Miejskim 
Domu Kultury w Opocznie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 uczniów klas VII-VIII szkół 
podstawowych z terenu gminy Opoczno, którzy wzięli udział w profilaktycznym konkursie 
plastycznym pn. „STOP Narkomanii, Alkoholizmowi i Przemocy”, w ramach którego 
uczniowie mieli przygotować w grupach plakat związany ze zdrowym trybem życia                           
i przeciwdziałania przemocy – 1.000,00 zł. 

 
40. Pokryto koszty zakupu nagród dla laureatów V Powiatowego Konkursu Profilaktyki pod 

hasłem „Fonoholizm – telefon też uzależnia”, skierowanego do uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opoczyńskiego,                

w tym gminy Opoczno. Finał konkursu odbył się w dniu 15.05.2019r. w Szkole 

Podstawowej w Brzustowcu – 200,00 zł. 

 

41. Pokryto koszty wynajmu sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Opocznie                          
w dniach 4 i 5 czerwiec 2019 roku. W tych dniach została zaprezentowana bajka pt. 
„Czerwony Kapturek” przygotowana przez Zarząd Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Spektakl obejrzało ponad 900 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu 
powiatu opoczyńskiego, w tym gminy Opoczno. Dochód ze spektaklu został przeznaczony 
na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 
369,00 zł. 
 

42. Pokryto koszty zakupu upominku w postaci laptopa dla Abstynenckiego Stowarzyszenia 
Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” w Opocznie z okazji 25 rocznicy powstania 
stowarzyszenia, które zgodnie ze swoim statutem realizuje szczegółowe zadania                        
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.665,02 zł. 

 
43. Pokryto koszty zakupu książki pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom. Regulacje prawne” na 

potrzeby Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego                        
w Opocznie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         
w Opocznie – 166,00 zł. 

 
44. Pokryto koszty zakupu upominków dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi, 

organizacji promującej zdrowy styl życia wolny od nałogów – 799,90 zł. 
 
45. Pokryto koszty przewozu grupy dzieci – zawodników Ceramiki Opoczno 2009/2010 na 

„Turniej Smoka Wawelskiego”, który odbył się w Krakowie w dniach 15-17 listopada 2019 
roku. Poprzez treningi jak i udział w turniejach wśród zawodników propagowany jest 
zdrowy i aktywny styl życia wolny od nałogów z naciskiem na możliwość odpowiedniego 
zagospodarowania wolnego czasu z zachowaniem dbałości o zdrowie – 2.000,00 zł. 

 
46. Pokryto koszty zakupu materiałów i artykułów spożywczych niezbędnych do 

zorganizowania  II rocznicy Grupy AA „Wolność” działającej przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej  w Opocznie, które odbyło się w dniu 28.02.2019r. i wzięło  
w nim udział ok. 100 osób, tj. członków i sympatyków grupy oraz spotkania wigilijnego, 
które odbyło się w dniu 12.12.2019r. i wzięło w ni udział 30 osób, tj. członków grupy – 
1.199,55 zł.  
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47. Pokryto koszty zakupu materiałów i artykułów na organizację kolejnej rocznicy Grupy AA 
„Tęcza”, działającej przy Poradni Leczenia Uzależnień przy SP ZOZ Szpitalu Powiatowym 
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. Spotkanie odbyło się w dniu 19.10.2019r. i 
wzięło w nim udział ok. 120 osób, tj. członków i sympatyków Grupy – 2.000,00 zł. 
 

48. Pokryto koszty organizacji spotkań świątecznych (spotkanie Wielkanocne oraz 
opłatkowe) dla uczestników prowadzonych przez Fundację ”INTERREGION” zajęć 
reintegracji społecznej i zawodowej – 2.999,03 zł. 

 
49. Pokryto koszty przeprowadzenia badania psychologicznego i psychiatrycznego                              

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób kierowanych przez Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie oraz wystawienia pisemnej opinii 
w przedmiocie uzależnienia przez biegłego lekarza psychiatrę i psychologa. Ponadto 
pokryto koszty uiszczenia opłat sądowych w związku z przekazaniem do Sądu 
Rejonowego w Opocznie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich przez Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie wniosku o zastosowanie 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Na realizację zadania wydatkowano 
środki finansowe w wysokości 10.052,00 zł. 
 

50. Pokryto koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    
w Opocznie – 3.485,85 zł. 
 

51. Pokryto koszty wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Opocznie – 54.570,40 zł. 

 
Łącznie na realizacje w/w zadań wydatkowano 587.919,57 zł, w tym 263.500,00 zł 
przekazano na dotacje. Liczba osób, które były beneficjentami realizowanych działań to 1125 
osób. 
 

Program przeciwdziałania narkomanii 
 

Na realizację zadań w ramach w/w programu zaplanowano 10.000,00 zł, a wydatkowano 
9.983,99 zł. W ramach w/w programu: 
 
1. ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Realizacja programu 

reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonego                        
w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN”. Do konkursu przystąpił 1 
oferent – Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” z siedzibą w 
Opocznie, z którym została podpisana umowa. 
Zadanie skierowane było do osób, które w przeszłości zażywały narkotyki, a które 
aktualnie utrzymują abstynencję. Głównym celem zadania było motywowanie 
uczestników grupy AN do utrzymania całkowitej abstynencji narkotykowej, pomoc w 
rozwiązywaniu bieżących problemów oraz stworzenie miejsca, w którym osoby 
uzależnione od narkotyków mogą otrzymać stosowne wsparcie. Miejscem realizacji 
zadania była siedziba ASKWP „OPOKA”. Cykliczna terapia odbywała się raz w miesiącu, w 
II czwartek miesiąca, w godz. 17:00–19:00. W miesiącu lipcu dla członków grupy AN oraz 
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ich rodzin odbyła się 4-dniowa terapia wyjazdowa do miejscowości Małe Ciche gdzie 
przeprowadzono 10 godzin terapii.  
Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 3.456,03 zł, z czego 3.000,00 zł stanowiła 
dotacja z Gminy Opoczno, a 456,03 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia; 

2. pokryto koszty super wizji klinicznej z certyfikowanym superwizorem pracownika Poradni 
Leczenia Uzależnień w Opocznie na stanowisku Specjalista Psychoterapii Uzależnień,                    
w trakcie procesu certyfikacji – 1.000,00 zł; 

3. w ramach ogólnopolskiej kampanii pn.: „Narkotyki? To Mnie Nie Kręci!” zakupiono 
materiały informacyjno-edukacyjne o tematyce profilaktycznej, dotyczącej 
przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych skierowane do dzieci                        
i młodzieży szkolnej, ich rodziców oraz nauczycieli – 984,00 zł; 

4. pokryto koszty zakupu upominków dla uczestników rozgrywek piłkarskich 
zorganizowanych w ramach XVI Halowego turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Opocznie. Turniej odbył się w dniach 20-21 marzec br. przy 
współpracy Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, Gminy Opoczno oraz Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie – 1.000,00 zł;  

5. Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Opocznie, który 
prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, tj. w formie świetlicy 
środowiskowej „Pinokio” dla dzieci z rodzin ubogich, patologicznych oraz 
niedostosowanych społecznie w okresie wakacyjnym zorganizował w ramach akcji 
„Bezpieczne wakacje” zajęcia profilaktyczne pod hasłem „Bezpieczne wakacje – bliżej 
natury, a narkotykom i dopalaczom mówimy nie”. 30 wychowanków świetlicy wzięło 
udział w zorganizowanych gracy , zabawach i konkursach, które miały na celu pokazać 
podopiecznym jak aktywnie spędzić czas wolny bez zażywania substancji uzależniających, 
a także rozbudzić w wychowankach twórczą aktywność i wpłynąć na rozwój osobowości 
– 999,99 zł; 

6. pokryto koszty zakupu 226 kart wstępu na spektakl szkoleniowo-wychowawczy pn. 
„Urodziny Baby Jagi”. Spektakl odbył się w dniu 6 czerwca br. w Miejskim Domu Kultury                    
w Opocznie i uczestniczyli w nim uczniowie klas „0” i I-II szkół podstawowych.                              
W spektaklu została poruszona tematyka profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej 
oraz przeciwdziałania przemocy – 3.000,00 zł.  
 

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 
2020 
 

W ramach programu w Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi                     
im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie realizowano zadanie publiczne pn.: „Podniesienie 
poziomu edukacji i integracja dzieci romskich w środowisku szkolnym”. Powyższe zadanie 
Gmina Opoczno zrealizowała w całości ze środków budżetu państwa pochodzących z dotacji 
Wojewody Łódzkiego  w wysokości 7924,00 zł. W ramach zadania 11 uczniów romskich 
uczęszczało na zajęcia z języka polskiego w dwóch terminach. Pierwszy  w okresie od 
20.05.2019r do 19.06.2019 roku w wymiarze 8 godzin oraz w okresie od 09.09.2019 do 
31.10.2019 roku w wymiarze 24 godzin. Na zajęciach pod opieką nauczyciela języka 
polskiego uczniowie uzupełnili wiadomości  i umiejętności z tego przedmiotu.  

W dniu 9.10.2019 roku grupa 19 uczniów w tym 8 uczniów romskich Szkoły 
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie pod 
opieką 3 nauczycieli i asystenta romskiego wyjechała na jednodniową wycieczkę do 
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Kazimierza Dolnego, na której uczniowie romscy zintegrowali się z pozostałymi uczestnikami 
wycieczki. Poznali bliżej historię Kazimierza Dolnego. Zwiedzili Rynek z renesansowymi 
kamienicami, spichlerze, Górę Trzech Krzyży, Kościół farny, ruiny zamku z basztą oraz Ścianę 
Płaczu. Główną atrakcją wycieczki był rejs statkiem po Wiśle. Ponadto zwiedzili kompleks 
parkowo-pałacowy książąt Czartoryskich w Puławach. 

W październiku 2019 roku zorganizowano konkurs plastyczny pn.: „Świat romskich 
zwyczajów”. Do konkursu zgłosiło się 25 uczniów w tym 8 uczniów romskich. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali upominki zakupione ze środków pochodzących z dotacji. 

 
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno  
 

W/w Program został zatwierdzony Uchwałą Nr VI/74/2019  Rady Miejskiej w Opocznie                  
w dnia 28 marca 2019 roku. Koordynatorem realizacji zadań Programu jest Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. 

Do zadań własnych gminy z zakresu wspierania rodziny zgodnie z art. 176 pkt 3 w/w 
ustawy należy m.in. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem przez prowadzenie 
placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci. Placówka wsparcia 
dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami 
oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i 
dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd. Placówka wsparcia dziennego może być 
prowadzona w formie: 
1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych. 

Placówka w tej formie zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz 
organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań; 

2) specjalistycznej – placówka w tej formie w szczególności organizuje zajęcia 
socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne a 
także realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub 
psychoprofilaktyczny w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną                                        
i socjoterapię; 

3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – w tej formie placówka realizuje 
działania animacyjne i socjoterapeutyczne. 

 
Zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Opoczno 

otrzymały: 
1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko–Gminny z siedzibą w Opocznie 

otrzymał zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy 
Opoczno Decyzją Burmistrza Opoczna ZSSiOL.816.2.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku. 

2. Opoczyński Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w 
Opocznie otrzymał zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie 
gminy Opoczno Decyzją Burmistrza Opoczna ZSSiOL.816.3.2012 z dnia 2 maja 2012 roku. 

3. Fundacja „DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH” z siedzibą w Mroczkowie Gościnnym otrzymała 
zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Opoczno 
Decyzją Burmistrza Opoczna SSiOL.816.2.2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku. 
 

Na terenie gminy Opoczno w 2019 roku funkcjonowały dwie Placówki Wsparcia Dziennego   
w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, 
tj.: 
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1. Placówka Wsparcia Dziennego „Przytulisko” w Opocznie ul. Wyszyńskiego prowadzona 

przez Fundację „DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH” z siedzibą w Mroczkowie Gościnnym w 
ramach Zadania nr 6 projektu pn. „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców 
powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego do  Września 2019 roku. Od października 2019 roku 
działalność placówki finansowana jest ze środków własnych Fundacji oraz środków 
pozyskanych z innych źródeł.  

W 2019 roku placówka funkcjonowała przez cały rok od poniedziałku do piątku                  
w godzinach 12:00 – 20:00 (z wyłączeniem przerw świątecznych i miesięcznej przerwy 
wakacyjnej). Opieką objęta była grupa 35 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 roku 
życia. W placówce zatrudniony był kierownik pełniący obowiązki wychowawcy i dwóch 
wychowawców w wymiarze pełnego etatu oraz  wolontariusze: psycholog i instruktor 
terapii zajęciowej. 

Świetlica „Przytulisko” ma charakter profilaktyczny, socjoterapeutyczny oraz 
rodzinny. Jej podstawowymi celami jest zapobieganie niedostosowaniu społecznemu 
dzieci i młodzieży oraz wspieranie rodzin w trudnych i kryzysowych sytuacjach 
związanych z opieką i wychowaniem dzieci. Celem placówki jest również umożliwienie 
dostępu do podstawowych usług społecznych w dziedzinach edukacji i kultury,  
podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem odpowiednich warunków do 
indywidualnego rozwoju w sferze psychicznej, fizycznej  i duchowej, aby lepiej 
przygotować dzieci do aktywnego życia w społeczeństwie. 

W ramach zajęć świetlicowych zapewniono dzieciom opiekę i pomoc w nauce, 
zorganizowano różnego rodzaju gry, zabawy i zajęcia sportowe. Prowadzono zajęcia 
wyrównawcze, warsztaty: muzyczne, plastyczne, taneczne, rękodzieła, kulinarne, 
teatralne i komputerowe. Podczas zajęć zadbano o pomoc psychologa, który pracował z 
dziećmi na temat ich słabych stron, uczuć, emocji, prawidłowego funkcjonowania w 
rodzinie oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Prowadzono zajęcia indywidualne w 
zakresie języka angielskiego. W ramach organizacji czasu wolnego w czasie ferii 
zimowych i wakacji placówka zorganizowała dla dzieci zabawę andrzejkową, spotkanie ze 
Św. Mikołajem, spotkanie wigilijne, Dzień Kobiet i Dzień Dziecka połączony z zawodami 
sportowymi. W ramach integracji dzieci wspólnie obchodziły swoje urodziny i imieniny.  
Ponadto dzieci brały czynny udział w przedstawieniach artystycznych organizowanych z 
okazji Dnia Babci, Dziadka i Mamy. Każdy uczestnik zajęć miał zapewniony ciepły posiłek 
oraz podwieczorek przygotowany w ramach zajęć kulinarnych. W ramach działalności 
placówki dzieci miały zorganizowaną pięciodniową wycieczkę do Chłapowa, oraz 
jednodniowa do łódzkiego „Eksperymentarium” i Papugarni. 

 
2. Placówka Wsparcia Dziennego „PINOKIO” prowadzona przez Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Zarząd Miejsko–Gminny z siedzibą w Opocznie. 
W 2019 roku placówka funkcjonowała w dni robocze od poniedziałku do piątku                            

w godzinach 10:00–18:00, w okresie wakacji w godzinach 8:00-16:00. W okresie 
wakacyjnym przez 2 tygodnie placówka była nieczynna ze względu na okres urlopowy 
pracowników. 

W roku ubiegłym placówka zapewniła opiekę grupie 50 dzieci i młodzieży – uczniom 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których rodzice złożyli 
deklarację udziału w organizowanych zajęciach. Wychowankami były dzieci zagrożone 
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demoralizacją, pozbawione opieki rodzicielskiej, pochodzące głównie z rodzin 
dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym oraz niezaradnych życiowo, które 
wymagały specjalnego, indywidualnego podejścia. Dominującym problemem tej grupy 
były braki w wychowaniu oraz wyuczona bezradność.  

Placówka wsparcia dziennego poprzez atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego 
zapewniała swoim wychowankom różnorodne formy rozwijania zainteresowań, 
zapewniała poczucie bezpieczeństwa, ciepła i szacunku. Zorganizowane zajęcia stworzyły 
wychowankom możliwość wykazania się z jak najlepszej strony w rożnych dziedzinach 
zdobywania wiedzy, poszerzania umiejętności, rozwijania zainteresowań i talentów,               
a także kształtowały zachowania prospołeczne.  Wychowawcy poprzez rozmowy 
indywidualne z wychowankami pomagali im w pokonywaniu trudności i podejmowaniu 
właściwych decyzji.  

Podjęte działania profilaktyczne miały na celu łagodzenie niedostatków 
wychowawczych w rodzinie, przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania          
w społeczeństwie. Dzieci zostały otoczone właściwą opieką, kształtowano w nich 
właściwy stosunek do nauki i pracy oraz uświadomiono im, że zdobywając wiedzę 
inwestują w siebie i swoją przyszłość. 

Całkowity koszt prowadzenia placówki wyniósł 138.627,38zł, z czego 80.000,00zł 
stanowiła dotacja z Gminy Opoczno, 25.000,00zł to środki pozyskane z innych źródeł 
publicznych, tj. Starostwa Powiatowego w Opocznie a 33.732,22zł to środki pozyskane                   
z innych źródeł, tj. sponsorów, darowizny od osób prywatnych. 

Środki finansowe przekazane przez Gminę Opoczno na prowadzenie w/w placówki 
pochodziły z środków przeznaczonych na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki                   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2019 rok”. 

 

Roczny Program współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2019 roku 

 
„Roczny Program Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” został przyjęty 
Uchwałą Nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2018 roku. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu została określona w 
budżecie Gminy Opoczno na rok 2019. Prognozowane środki na dotacje udzielane 
organizacjom pozarządowym w ramach trybów przewidzianych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku wynosiły 600.000,00 zł.  

W ramach Programu zostały zrealizowane zadania publiczne w zakresie: 
 
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin, tj.:  
1) zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie Magazynu żywności na terenie Gminy Opoczno, 

w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach 
Europejskiego Programu Najbardziej Potrzebującym „FEAD””. Zadanie to jako 
wsparcie ze strony Gminy realizowała Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski 
Stanisławy z Opoczna w Opocznie wyłoniona w procedurze konkursowej. Głównym 
celem zadania było podwyższenie stopy życiowej mieszkańców gminy Opoczno oraz 
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złagodzenie skutków ubóstwa poprzez przekazanie żywności osobom najbardziej 
potrzebującym. Z tej formy pomocy skorzystało 1903 osób, wydano 840.320,11 kg 
żywności. 
W 2019 roku koszt prowadzenia Magazynu Żywności wyniósł 117.967,84 zł, z czego 
55.700,00 zł stanowiła dotacja z Gminy Opoczno a 62.267,84 zł to środki finansowe 
własne Fundacji i środki finansowe pozyskane z innych źródeł publicznych. 

2) zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób                
z zaburzeniami psychicznymi w Opocznie”. Zadanie to zgodnie z ogłoszonym 
konkursem ofert realizowane jest jako powierzenie realizacji zadania przez Gminę 
Opoczno – Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna                                    
w Opocznie. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków pochodzących z 
budżetu Wojewody Łódzkiego. W  2019 roku wynosiło 1.201.864,50 zł. W 2019 roku 
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony był dla 50 osób przewlekle 
psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących 
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych i osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną lub spektrum autyzmu. Nadmienić należy, że działający na terenie gminy 
Opoczno Środowiskowy Dom Samopomocy jest o zasięgu powiatowym. 

 
 

2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, tj.: 
1) zadanie publiczne pn.: „Nieodpłatna opieka społeczna i rehabilitacja dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych od 0 do 24 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Opoczno” 
realizowane było przez Fundację „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”, która została 
wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert. Głównym celem powyższego zadania 
było prowadzenie ciągłej i kompleksowej rehabilitacji dla 25 osób – dzieci                                     
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Opoczno. Systematyczna i ciągła 
rehabilitacja wzmocniła sprawność ruchową podopiecznych Fundacji, poprawiła ich 
samodzielność. Dzięki podjętym działaniom podopieczni przełamali bariery 
psychiczne, nabyli umiejętności społeczne, odbudowali wiarę we własne możliwości 
oraz poprawili samoocenę. 
Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 48.772,12 zł, z czego 48.000,00 zł stanowiła 
dotacja z Gminy Opoczno, 772,12 zł to środki finansowe pochodzące z innych źródeł.  

2) zadanie publiczne pn.: „Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po 
mastektomii piersi, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno” realizowane było przez 
Stowarzyszenie Opoczyński Klub Amazonek „OKA”. W okresie od 13.05.2019r. do 
30.09.2019r. Stowarzyszenie „OKA” zorganizowało wyjazd rehabilitacyjny dla 27 
„Amazonek” do Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „Violetta” w Sarbinowie. 
Ośrodek posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników i rehabilitantów oraz 
odpowiedni sprzęt W ramach w/w wyjazdu „Amazonki” skorzystały z dwóch 
zabiegów rehabilitacyjnych dziennie – razem 540 zabiegów. Zmiana klimatu, spacery 
brzegiem morza i wzajemne wsparcie złagodziły negatywne skutki i korzystnie 
wpłynęły na samopoczucie każdej z uczestniczek oraz poprawę sprawności fizycznej i 
psychicznej. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 44.900,00 zł, z czego 10.000,00 
zł stanowiła dotacja z Gminy Opoczno, 2.700,00 zł to środki finansowe własne 
Stowarzyszenia, a 32.200,00 zł to świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 
publicznego. 
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Łącznie na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku wydatkowano środki 
finansowe w wysokości 58.000,00 zł przekazane na dotacje w ramach otwartych konkursów 
ofert. 

 
3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

W tym zakresie ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert, na które wpłynęło 28 ofert. 
Powołana zarządzeniem Burmistrza Opoczna Komisja Konkursowa dokonała wyboru 
najkorzystniejszych ofert, w wyniku czego podpisano 28 umów na przeprowadzenie szkoleń                 
i współzawodnictwa sportowego w zakresie: 
1) piłki nożnej mężczyzn jak i kobiet prowadzonych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej                          

w Łodzi i Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, 
2) podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki prowadzonych przez Związki Sportowe, 
3) prowadzenia sekcji szachowej, pływackiej, piłki siatkowej oraz sportów walki. 

 
Otrzymane dotacje wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów zatrudnienia 

szkoleniowców, utrzymania obiektów sportowych, zakupu sprzętu sportowego, napoi, 
transportu, wynajmu hal sportowych, opłat regulaminowych itp. Liczba osób, które były 
beneficjentami w/w zadań to 855 uczestników. 
 

Łącznie na  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku  wydatkowano środki 

finansowe w wysokości 830.039,91 zł , z czego 408.800,00 zł przeznaczono na dotacje. 

4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowane 

były w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Opoczno na 2019 rok” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 
Opoczno na 2019 rok”. 

Łącznie na realizację zadań w w/w zakresie w 2019 roku wydatkowano środki finansowe 
w wysokości 597.903,56 zł, z czego 273.500,00 zł przeznaczono na dotacje. 
 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 
 

Rada Miejska w Opocznie w roku 2019 podjęła 116 uchwał: 
 

 
Uchwały dotyczące budżetu Gminy Opoczno – rok 2019 i Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opoczno na lata 2019 – 2035. 

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2019 roku była 
Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/65/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
rok 2019, przyjęta 25 stycznia 2019 roku 

W uchwalonym budżecie gminy na 2019 rok planowane dochody i wydatki oraz 
planowany deficyt budżetu gminy wynosiły: 

dochody – 156.569.484,96 zł 
wydatki – 154.485.494,67 zł 
nadwyżka –  2.083.990,29 zł 
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Przeznaczenie nadwyżki to spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki – 7.083.990,29 
zł. W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono: 
1) wydatki bieżące                                                                                             129.415.569,83 zł 
   w tym: 

a) wydatki jednostek budżetowych                                             76.954.105,29 
w tym:     

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               48.577.849,00  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     28.376.256,29 

b)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        37.181.218,00 
c)     dotacje na zadania bieżące                                                         12.196.046,00  
e)    obsługa długu                                                                                1.161.442,00 

2) wydatki majątkowe                                                                              25.069.924,84 zł 
w tym: 
 -  wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                       29.941.424,84 zł 

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie 
realizacji  budżetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń 
Burmistrza Opoczna: 

1) Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 28 luty 2019 roku, 

2) Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2019 roku, 

3) Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 29 kwietnia 2019 roku, 

4) Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 maja 2019 roku,  

5) Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 24 maja 2019 roku, 

6) Uchwała Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019 roku, 

7) Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 30 lipca 2019 roku, 

8) Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 08 sierpnia 2019 roku, 

9) Uchwała Nr X/113/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2019 roku, 

10) Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 05 września 2019 roku, 

11) Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 30 września 2019 roku, 

12) Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 09 października 2019 roku, 

13) Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 15 października 2019 roku, 

14) Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 17 października 2019 roku, 

15) Uchwała Nr XII/135/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 października 2019 

roku, 

16) Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 31 października 2019 roku, 

17) Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 12 listopada 2019 roku, 

18) Uchwała Nr XIII/150/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 listopada 2019 

roku, 
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19) Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 2019 roku, 

20) Uchwała Nr XIV/164/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2019 

roku, 

21) Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2019 roku. 

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 
2019 roku przedstawiał się następująco: 
1)  Dochody                                                                      -                       152.097.651,42 zł  
w tym: 
        dochody bieżące                                                        146.941.681,64 zł 
        dochody majątkowe                                                      5.155.969,78 zł 
2) Wydatki                                                                        -                      158.503.598,06 zł 
w tym: 
       wydatki bieżące                                                          145.059.700,11 zł 
       wydatki majątkowe                                                       13.443.897,95 zł 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowany został deficyt budżetu gminy w kwocie  - 
6.405.946,64 zł, pokrycie którego planowane było z emisji obligacji komunalnych. Plan 
pokrycia kwoty rozchodów wysokości 7.071.147,60 zł to wolne środki z lat ubiegłych  w 
wysokości 6.177.094,24 zł i emisja obligacji komunalnych w kwocie 894.053,36 zł. 
Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się 
następująco: 
1) Dochody                          -                        152.660.260,45 zł 
w tym: 
         dochody bieżące        -         147.446.875,05 zł 
         dochody majątkowe  -             5.213.385,40 zł 
             w tym: ze sprzedaży majątku    1.108.602,62 zł 
2)  Wydatki                          -                      150.415.991,75 zł 
     w tym: 
        - wydatki bieżące         -       138.723.659,49 zł 
        - wydatki majątkowe   -          11.692.332,26 zł 
Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa 
tabela: 

 

 Tabela 40. Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku  

Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu 
po zmianach 

Wykonanie na 
31.12.2019 r. 

% 
wykonania 

I Dochody budżetu 
w tym: dochody majątkowe 

152.097.651,42 
   5.155.969,78 

152.660.260,45 
     5.213.385,40 

100,37 
101,11 

II Wydatki budżetu 
w tym: wydatki majątkowe 

158.503.598,06 
   13.443.897,95 

150.415.991,75 
11.692.332,26 

94,90 
86,97 

III Deficyt/Nadwyżka -6.405.946,64 2.244.268,70  

IV Przychody 
w tym:  
 pożyczki i kredyty   
emisja obligacji komunalnych 

13.477.094,24 
 
                  0,00 

7.300.000,00                      

13.477.094,24 
 
 

7.300.000,00 

100,00 
 
 

100,00 
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inne źródła 6.177.094,24       6.177.094,24  

V Rozchody 7.071.147,60      6.502.556,30 91.96 

VI Wynik 0 9.218.806,64  
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr 
V/64/2019 Rady Gminy Opoczno z dnia 25.01. 2019 roku. Następnie zmieniona została 
uchwałami Rady Gminy Opoczno: 

 Nr VI/72/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 

 Nr VIII/90/2019 z dnia 20 maja 2019 roku 

 Nr IX/96/2019 z dnia 28 czerwca 2019 

 Nr X/112/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku 

 Nr XII/134/2019 z dnia 28 października 2019 roku 

 Nr XIII/149/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku 

 Nr XV/163/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 
i Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/2020 z dnia 31 grudnia 2019 roku 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania: 

 długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 
13.785.769,92 zł i kwota 26.800.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z 
terminem wykupu w latach 2021 – 2026, 

 długoterminowe z tytułu wcześniej podpisanych umów – 1.624,00 zł. 
 
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na IV sesji w dniu 25.01.2019r. 
 

 Nr IV/60/2019 - zmieniająca uchwałę 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 zrealizowana od dnia 1 marca 2019 roku  nastąpiła zmiana cen i opłat za 
korzystanie  z Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”. 

 
 Nr IV/61/2019 – w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Uchwała funkcjonuje, przyjmowanie wpłat opłaty skarbowej w kasie budynku 
Starostwa Powiatowego w Opocznie, usprawnia mieszkańcom załatwianie spraw 
urzędowych. 

 
 Nr IV/62/2019 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu 

(PCPR). 
Uchwała zrealizowana. Podpisano Umowę Nr  1”A”/2019 w sprawie prowadzenia 
 poradnictwa specjalistycznego. Realizacja nastąpiła w dwóch transzach po 6.500,00 
 zł   w dniach 28.02.2019r. i 31.08.2019r. 

 
 Nr IV/63/2019 – w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego "W 

rodzinie siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 



204 
 

„W rodzinie siła” (druga edycja) współfinansowany ze Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Instytucją pośredniczącą był Wojewódzki Urząd 
Pracy w Łodzi. Wartość projektu 455.027,63 PLN, w tym : 

 przyznane dofinansowanie: 387.827,63 PLN 
 wkład własny: 67.200,00 PLN. 

Wsparciem zostało objętych 90 rodzin – klientów MGOPS – skierowanych do pracy 
z asystentem rodziny. W ramach projektu zrealizowano następujące formy 
wsparcia: 

1. Kompleksowe wsparcie asystenta rodziny - zatrudniono 2 asystentów rodziny 
2. Warsztaty „Szkoła dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji” 
3. Usługa w formie porad prawnych polegająca na np. napisaniu pism procesowych 

oraz na pomocy w załatwieniu ważnych spraw prawnych związanych z ich życiem 
rodzinnym. 

4. Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych)polegająca 
na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii i grup 
wsparcia dla uczestników projektu. 

5. Trening umiejętności interpersonalnych – prawidłowa komunikacja w rodzinie, 
6. Warsztaty „Podnoszenie poczucia własnej wartości”, 
7. Warsztaty kulinarne dla osób dorosłych i młodzieży. 

 
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na sierpień 2021 r. W związku z 
epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 zakończenie realizacji projektu może zostać 
wydłużone. 

 
 Nr IV/66/2019 – w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Uchwała została podjęta w związku z występowaniem w starym regulaminie 
zapisów kolidujących z obecnie obowiązującym prawem. Uchwała realizowana na 
bieżąco przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie. 

 
 Nr IV/67/2019 – w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: 
Waryńskiego, 17 Stycznia (po zmianie nazwy: Generała Kazimierza Bończy-
Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony 
południowo-wschodniej. 
Uchwała jest realizowana. Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego leży w gestii właściciela terenu, a ocena zgodności propozycji zmian 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu z planem miejscowym jest dokonywana 
przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego 
w Opocznie przy badaniu wniosków o pozwolenie na budowę lub zgłoszeń zamiaru 
budowy.   

 
 Nr IV/68/2019 - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury. 
 Do składu komisji powołano radną Katarzynę Niewadzi. 
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 Nr IV/69/2019 - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, 
Młodzieży i Kultury Fizycznej. 
Do składu komisji powołano radną Katarzynę Niewadzi. 
 

Na V sesji w dniu 28.02.2019r. nie zostały podjęte żadne uchwały.  
 
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na VI sesji w dniu 28.03.2019r.  
 

 Nr VI/70/2019 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno". 
Uchwała w trakcie realizacji, obecnie etap opinii i uzgodnień projektu studium. 
 

 Nr VI/71/2019 – w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych. 
Uchwała jest realizowana, ułatwia mieszkańcom w poszczególnych sołectwach, 
dokonywania wpłat podatkowych w swoim miejscu zamieszkania. 

 
 Nr VI/74/2019 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla 

Gminy Opoczno na lata 2019 – 2021. 
Realizując zadania określone w Ustawie Uchwałą nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 28 marca 2019r., przyjęto do realizacji Gminny Program Wspierania 
Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019 – 2021, którego adresatami są rodziny z 
terenu Gminy Opoczno wychowujące dzieci, przeżywające trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych, dotknięte przemocą, problemem uzależnień, 
zagrożone ubóstwem. Głównym celem Programu jest budowa zintegrowanego 
systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych oraz profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie 
promowania społecznie pożądanego modelu rodziny poprzez realizowanie celów 
szczegółowych: 
 stworzenie efektywnego systemu wsparcia, pozostawienie dzieci w 
środowisku, 
 tworzenie warunków sprzyjających umocnieniu instytucji rodziny i jej 
integracji, 
 współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi na rzecz dziecka w 
rodziny, 
 wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 
 wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, 
 podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania 
rodziny, 
 przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 
 podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny, 
 podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 
Realizacja Programu odbywa się na zasadach współdziałania z jednostkami 
administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz 
instytucjami oraz osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i 
rodziny. Realizacja działań zawartych w Programie odbywa się w sposób ciągły i 
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systematyczny w ramach czasowych obowiązywania Programu, czyli w latach 2019 
– 2021. 
 

 Nr VI/75/2019 – w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2019". 
W zakresie ochrony zwierząt Urząd Miejski w Opocznie realizował zadania 
wynikające z przepisów Ustawy o ochronie zwierząt oraz Uchwały Nr VI/75/2019 
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2019”. Na terenie gminy Opoczno 
funkcjonuje gminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Różannie. W schronisku 
umieszczane są bezdomne psy z terenu gminy Opoczno. Przebywające w schronisku 
psy objęte są opieką poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania 
oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej. Na dzień 1 stycznia 2019 roku w schronisku 
przebywało 58 psów, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku tych psów było 51 
szt. W roku 2019 do schroniska przyjęto 129 psów, przekazano do adopcji 125 psy. 
Oprócz opieki nad psami Urząd realizował także zadania w zakresie opieki nad 
kotami. Zadania te realizowane były za pomocą 10 społecznych opiekunów kotów. 
Gmina Opoczno finansowała i przekazywała społecznym opiekunom karmę dla 
kotów a także finansowała koszty szczepienia i leczenia tych kotów. Mając na 
względzie zmniejszenie populacji psów i kotów, gmina finansowała koszty 
sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów tych zwierząt. W roku 2019 
wysterylizowano w sumie 190 psów i kotów na kwotę 40.550 zł, w tym 51 psów i 
139 kotów. Poddano także kastracji 88 szt. tych zwierząt na kwotę 12.200 zł, w tym 
68 psów i 20 kotów. Leczeniem objęto 364 szt. bezdomnych psów i kotów na kwotę 
16.205 zł. Przy realizacji powyższego Programu Urząd Miejski w Opocznie 
współpracował z organizacjami społecznymi , których celem statutowym jest 
ochrona zwierząt takim jak: Stowarzyszenie „Pomagajmy Zwierzętom” oraz 
Organizacja  „Viva” 
Koszt realizacji Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2019 wyniósł: 453.035 zł. 
Gmina Opoczno z dniem 1 września 2019 roku powierzyła Spółce Gminnej:    
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
w  Opocznie zadanie własne Gminy Opoczno w zakresie zapobiegania bezdomności 

             zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie zgodnie   
            z  zawartym Porozumieniem Nr 11/2019 GKiM w dniu 30 lipca 2019 roku w Opocznie. 
 

 Nr VI/76/2019 – w sprawie zmiany uchwały nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika 
wodnego położonego w Opocznie przy ul. gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego. 
 
Rada Miejska zmieniła regulamin w zakresie pozwolenia dla wędkarzy na 
stosowanie zanęty podczas wędkowania. 

 
 Nr VI/77/2019 – w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku 

komunikacyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Opoczno. 
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O ustalenie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze 
powiatowej Nr 3111E w miejscowości Sołek (obustronny) wystąpił Zarząd Dróg 
Powiatowych w Opocznie . Po podjęciu tej uchwały przystanek został utworzony 
przez zarządcę drogi jakim jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie. 
 

 Nr VI/78/2019 – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i 
obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 
trzy lata 
Uchwała została uchylona Uchwałą nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Opocznie  w 
dniu 28.06.2019 r. 

 
 Nr VI/79/2019 – w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Pedagogicznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie o utworzenie 
samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Opocznie  
Rada Miejska nie uwzględniła petycji  

 
 Nr VI/80/2019 – w sprawie rozpatrzenia petycji Rodziców Uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Opocznie o utworzenie samorządowego liceum 
ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie. 
Rada Miejska nie uwzględniła petycji 
 

 Nr VI/81/2019 – w sprawie rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 
w Opocznie o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Opocznie . 
Rada Miejska nie uwzględniła petycji 

 
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na VII sesji w dniu 26.04.2019r.  
 

 Nr VII/82/2019 – w sprawie współpracy Gminy Opoczno z Gminą Jarocin. 
W związku z wydarzeniami podczas drugiej wojny światowej, dotyczącymi 
deportacji przez Niemców hitlerowskich,  mieszkańców Jarocina do Opoczna Rada 
Miejska Opoczna i Jarocina postanowiła nawiązać współpracę pomiędzy Gminami 
w celu upamiętnienia tamtych wydarzeń i nawiązania bieżącej współpracy. 

 
 Nr VII/83/2019 – w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (Policja).  

Uchwała zrealizowana. Podpisano Porozumienie Nr 1”A”/2019 na zorganizowanie  
służb ponadnormatywnych, przekazano 16.000,00 zł. w dwóch transzach tj.  
20.05.2019r. - 8.000,00zł i 30.08.2019r. - 8.000,00 zł. W dniu 31.12.2019 roku  
niewykorzystane środki finansowe w wysokości 25,00 zł zostały zwrócone do 
budżetu Gminy Opoczno 
 

 Nr VII/84/2019 – w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi 
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach 
pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z 
o.o. w Opocznie. 
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W uchwale ustalone zostały ceny maksymalne i opłaty za usługi przewozowe w 
publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich. Uchwała 
realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie.  
 

 Nr VII/85/2019 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. 
W związku z pismem Wojewody w którym wskazano iż regulamin w trzech 
punktach przekracza delegacje ustawowe, postanowiono wykreślić te punkty z 
regulaminu. Uchwała została zrealizowana. Uchwała realizowana przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie. 
 

 Nr VII/86/2019 – w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie. 
 
W związku z brakiem możliwości zorganizowania miejsca do kąpieli Rada Miejska w 
Opocznie postanowiła uchylić regulamin. 

 
 Nr VII/87/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli. 
W związku z możliwością utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie takiego miejsca na zalewem. 
Obsługą tego miejsca zajmował się Zakład Budżetowy „Opoczyńska Fala”  

 
 Nr VII/88/2019 – w sprawie odstąpienia od uchylenia zmiany miejscowego ogólnego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar 
położony na zachód od ul. Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2 
Uchwała zrealizowana. Główna przesłanka uzasadniająca przystąpienie do 
uchylenia planu została wyeliminowana, w związku z czym należało odstąpić od 
uchylenia zmiany planu ogólnego, co też zostało uczynione.    

 
 Nr VII/89/2019 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza. 
Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną. 

 
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na IX sesji w dniu 28.06.2019r.  
 

 Nr IX/92/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania 
budżetu Gminy Opoczno za 2018 rok. 
Przedstawione sprawozdanie zostało przez radę zatwierdzone. 

 
 Nr IX/93/2019 – w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna  

Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi absolutorium za 2018 rok  
 

 Nr IX/94/2019 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu 
(Szpital – na wyposażenie dla Poradni Leczenia Uzależnień). 
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Uchwała zrealizowana. Podpisano Umowę Nr 17”A”/2019 na zakup nowego 
wyposażenia dla Poradni Leczenia Uzależnień, działającej w strukturze SP ZOZ 
Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. Przekazano 5.000,00 
zł w terminie do 31.07.2019 roku. W dniu 11.12.2019r. niewykorzystane środki 
finansowe w wysokości 82,00 zł zostały zwrócone do budżetu Gminy Opoczno. 

 
 Nr IX/95/2019 – w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu (Szpital – na 

zakup urządzenia do ambulansu). 
Uchwała zrealizowana. Podpisano Umowę Nr 2”Z”/2019 z Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda 
Biernackiego w Opocznie         z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompresji 
klatki piersiowej do ambulansu stacjonującego w lokalizacji miasta Opoczno. Na 
realizacje powyższego zadania przekazano środki finansowe w wysokości 47.000,00 
zł w terminie do 10.07.2019r. W dniu 18.12.2019r. niewykorzystane środki 
finansowe w wysokości 20,00 zł zostały zwrócone do budżetu Gminy Opoczno. 

 
 Nr IX/98/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa 

własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 
Wszystkie wnioski ( z uwzględnieniem poszczególnych nieruchomości) do 
Wojewody Łódzkiego o nieodpłatne nabycie prawa własności zostały złożone przez 
Burmistrza Opoczna w dn. 05.09.2019 r. i 20.09.2019 r. 
W odniesieniu do działek 520/60 obr.10 m. Opoczno, 773/48 – obr.10                       
m. Opoczno, 520/53, 520/55, 520/56 obr.10 m. Opoczna Wojewoda Łódzki wydał 
decyzje o nieodpłatnym nabyciu prawa własności: nr GN-IV.7531.34.2019.BN z dnia 
12.11.2019 r., GN-IV.7531.33.2019.BN z dnia 19.11.2019 r., GN-IV.7531.35.2019.BN 
z dnia 20.11.2019 r.,  
Natomiast w stosunku do działek 6/11,6/13,6/14, 6/15 obr.11 m. Opoczno wniosek 
o nieodpłatne nabycie prawa własności do Wojewody Łódzkiego złożony został w 
dniu 05.09.2019 r. Postępowanie przed Wojewodą zostało wszczęte i nie zostało na 
dzień dzisiejszy zakończone. Wojewoda nie wydał jeszcze stosownej decyzji o 
nieodpłatnym nabyciu prawa własności. 

 
 Nr IX/99/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
W dniu 08.07.2019 r. została przedłużona umowa dzierżawy gruntu na okres do 3 
lat.  
Umowa dzierżawy dotyczy gruntu przy ul. Piotrkowskiej w Opocznie na którym w 
latach 90 wybudowany został pawilon handlowy. 

 
 Nr IX/100/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej 
W dniu 07.04.2020 r. zawarta została umowa dzierżawy nr GN.6845.53.2020 na 
okres do 10 lat pod budowę stacji telefonii komórkowej. Umowa dzierżawy dotyczy 
gruntu we wsi Modrzew o pow. ok.0,02 ha. 

 
 Nr IX/101/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
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Aktem notarialnym Rep. A 3788/2019 z dnia 09.08.2019 r. Gmina Opoczno nabyła 
działki 830/1,830/2,830/3 i 831 o łącznej pow. 0,6464 ha położone we wsi Różanna 
z przeznaczeniem pod poszerzenie wysypiska śmieci za cenę 78.279 zł. 

 
 Nr IX/102/2019 – w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

mających siedzibę na obszarze Gminy Opoczno. 
Uchwała ustaliła sieć szkół podstawowych na obszarze Gminy Opoczno oraz granice 
obwodów od 1 września 2019 r.   
 

 Nr IX/103/2019 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich. 
Uchwała w trakcie realizacji, etap wyłożenia do publicznego wglądu. 

 
 Nr IX/104/2019 – uchylająca uchwałę nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 

28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i 
obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 
trzy lata. 
Uchwała została podjęta i zrealizowana. 

 
 Nr IX/105/2019 – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i 

obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 
trzy lata. 
Uchwała sukcesywnie jest realizowana. Przedkładane są Radzie Miejskiej w 
Opocznie do podjęcia stosowne projekty uchwał dot. nabycia i zbycia 
nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000 zł.  

 
 Nr IX/106/2019 – w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Opoczna oraz 

okolicznych miejscowości o odwołanie koncertu zespołu KAT. 
Rada Miejska nie uwzględniła petycji. 

 
 Nr IX/107/2019 – w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Szkole 

Podstawowej nr 3 w Opocznie o wygospodarowanie oraz zabezpieczenie środków 
finansowych na poprawę stanu obiektu szkoły, zagospodarowanie terenu boiska 
szkolnego i poprawę bezpieczeństwa placówki . 
Rada Miejska uwzględniła petycję. 

 
 Nr IX/108/2019 – w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie odwołania Dyrektorki 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie.  
Rada Miejska uwzględniła petycję. 
 

 Nr IX/109/2019 – w sprawie rozpatrzenia wniosku o utrwalanie za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk, transmitowanie i udostępnianie w Internecie filmów z 
obrad komisji Rady Miejskiej w Opocznie. 
 Rada Miejska uwzględniła wniosek. 
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Uchwały Rady Miejskiej podjęte na X sesji w dniu 26.08.2019r. 
 

 Nr X/110/2019 – w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. 
Uchwała podjęta w związku z realizacją przez  krytą pływalnię dodatkowego 
zadania polegającego na ochronie osób na kąpielisku czasowo wykorzystywanym 
do kąpieli nad Zalewem Opoczyńskim. Uchwała zrealizowana, na jej podstawie 
ustalono wielkość dotacji. 

 
 Nr X/111/2019 – w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wygnanowie na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania. 
Uchwała zrealizowana. Podpisano Umowę Nr 1/OSP/2019 w wysokości 13.300,00 zł 
na dofinansowanie zakupu umundurowania w wysokości 4.300,00 zł oraz 
motopompy pożarniczej w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem dla 
Ochotniczych Straży pożarnych z terenu Gminy Opoczno. Dotacja została 
przekazana zleceniobiorcy w terminie 7 dni po przedłożeniu F VAT w wysokości 
4300,00 zł. Część dotacji dotycząca zakupu motopompy nie została zrealizowana. 

 
 Nr X/114/2019 – w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Opocznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego. 
W związku z przekazaniem zadania w zakresie wypłaty dodatku energetycznego z 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Opocznie 
do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej niezbędne było upoważnienie  
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do 
załatwiania indywidualnych spraw z tego zakresu. 

 
 Nr X/115/2019 – w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. 
W związku z przekazaniem zadania w zakresie wypłaty dodatku energetycznego z 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Opocznie 
do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej niezbędne było określenie 
nowego wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.                                                                                          
Uchwała realizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Opocznie. 
 

 Nr X/116/2019 – w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno. 
Zgodnie z uchwałą Nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26.08.2019r.–
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie prowadzi 
postępowania i wydaje decyzje administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Opoczno 
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 Nr X/117/2019 – w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno. 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Opoczno realizowana jest na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 26.08.2019r. 
W 2019 roku  z pomocy w formie: 
- stypendium szkolnego skorzystało 186 uczniów na łączną kwotę 177.717,68zł 
- zasiłku szkolnego skorzystało 4 uczniów na łączną kwotę 2.480,00zł 

 
 Nr X/118/2019 – w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu. 

W 2019 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie zajmował się 
organizacją pogrzebu  – 1 osoby 

 
 Nr X/119/2019 – w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 

ich przebiegu. 
Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o nadanie numerów dróg 
gminnym:  

- Aleja. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego 

- ul. Marka Galińskiego  

 
 Nr X/120/2019 – w sprawie przejęcia przez Gminę Opoczno do zasobu dróg gminnych 

drogi dojazdowej nr D2 znajdującej się w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 w 
miejscowości Opoczno. 
Uchwałę Rady Miejskiej w Opocznie przesłano do Generalnej Dyrekcji Dróg 

krajowych i Autostrad Oddział  w Łodzi oraz zawarto Porozumienie z dnia 

07.02.2020. Uchwała jest w trakcie realizacji.  

 Nr X/121/2019 – w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów 
użyteczności publicznej, zlokalizowanych nad Zalewem przy ul. Generała Kazimierza 
Bończy - Załęskiego w Opocznie. 
Rada Miejska przyjęła regulaminy: 
1.„Regulamin korzystania ze ścieżki pieszo – rowerowej nad Zalewem przy ul. 
Generała Kazimierza Bończy – Załęskiego w Opocznie”. 
2.„Regulamin korzystania z przystani dla kajaków, małych łodzi i rowerów wodnych 
nad Zalewem przy ul. Generała Kazimierza Bończy – Załęskiego w Opocznie”. 
3. Regulamin korzystania z boiska do piłki plażowej nad Zalewem przy ul. Generała 
Kazimierza Bończy – Załęskiego w Opocznie”.  

 
 Nr X/122/2019 – zmieniająca uchwałę Nr XXII/226/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016 – 2020. 
Uchwała została podjęta w celu zwiększenia zadań w Strategii Rozwoju Gminy 
Opoczno z zakresu kanalizacji sanitarnej i ochrony powietrza.  
 

 Nr X/123/2019 – w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników – dotyczy wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 
Powołano zespół złożony z radnych i Prezes Sądu  
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 Nr X/124/2019 – w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a 
Miastem Opocno z Republiki Czeskiej 
W związku z wygaśnięciem wcześniej podjętej uchwały o współpracy partnerskiej 
postanowiono podjąć nową uchwałę i kontynuować współpracę   
 

 Nr X/125/2019 – w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a 
Miastem Bytca z Republiki Słowacji 
W związku z wygaśnięciem wcześniej podjętej uchwały o współpracy partnerskiej 
postanowiono podjąć nową uchwałę i kontynuować współpracę   
 

 Nr X/126/2019 – w sprawie rozpatrzenia petycji Szul - Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie w sprawie modernizacji parku maszynowego przeznaczonego do zadań 
oczyszczania gminy, z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa. 
 Rada Miejska nie uwzględniła petycji.  
 

 Nr X/127/2019 – w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D. R. w sprawie reprywatyzacji 
działki przy ul. Dworcowej 2 w Opocznie . 
Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną. 

 
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XI sesji w dniu 30.09.2019r. 
 

 Nr XI/128/2019 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala". 
Uchwała została zmieniona w celu doprecyzowania okresu w którym obowiązują 
wielkości stawek przyjęte w uchwale.  

 
 Nr XI/129/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

położonej w m. Opocznie obr. 7 na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 
Aktem notarialnym Rep. A 9873/2019 z dnia 20.12.2019 r. Burmistrz dokonał  
darowizny działek oznaczonych numerami 190/16 i 189/34 położonych w m.  
Opocznie obr.7 przy ul. Kwiatowej na rzecz KRUS-u  z przeznaczeniem pod budowę  
nowej siedziby. 
 

 Nr XI/130/2019 – zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia "Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020" 
Aktualizacja polegała na wprowadzeniu następujących zadań w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej uchwalonego Uchwałą  Nr XXV/298/2016 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 28 października 2016 r., aktualizowanego Uchwalą Nr XL/467/2018 
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 2018 r. tj.: 

 Tabela 44. Planowane działania do realizacji na przestrzeni 2014 – 2020r. 
Dodano nazwy zadań inwestycyjnych planowanych termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej tj. Muzeum Regionalnego oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, a także termomodernizację budynku komunalnego mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 4 (od strony 116 – do strony 117), 

 Tabela 45. Szczegółowy opis działań planowanych do realizacji na lata 2014 – 
2020r. 
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Dodano nazwy zadań inwestycyjnych planowanych termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej tj. Muzeum Regionalnego oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, a także termomodernizację budynku komunalnego mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 4 (od strony 146 – do strony 150). 

Uchwalenie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez Radę Miejską w 
Opocznie miało bardzo istotne znaczenie dla Gminy Opoczno, gdyż otwiera bowiem 
drogę dla aplikowania o środki z funduszy unijnych. Finansowanie obejmować 
będzie inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków publicznych oraz 
budynku komunalnego. 

 
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XII sesji w dniu 29.10.2019r. 
 

 Nr XII/131/2019 – w sprawie emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 
Uchwała jest w trakcie realizacji w 2019 roku na podstawie tej uchwały pierwszą 
transzę obligacji w wysokości 7,3 mln zł.  Kolejna transza w wysokości 4,7 mln 
zostanie uruchomiona w kolejnym roku. 

      
 Nr XII/132/2019 – w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Opocznie. 
Uchwała zrealizowana. Podpisano Umowę Nr 2/OSP/2019 w wysokości 25.000,00 zł 
na wykonanie remontu instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w części 
operacyjnej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. Dotacja 
została przekazana zleceniobiorcy w terminie 7 dni po przedłożeniu F VAT w całości. 

 
 Nr XII/133/2019 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Opoczyńskiemu (PSP). 
Uchwała zrealizowana. Podpisano Umowę w dniu 18.11.2019 roku pomiędzy gminą 
Opoczno a Powiatem Opoczyńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup samochodu operacyjnego dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie”. Dotacja została 
przekazana zleceniobiorcy w  całości terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy. 

 
 Nr XII/136/2019 – w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Mroczków Duży 

dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku. 
Uchwała zrealizowana. Rada Miejska przychyliła się do wniosku sołectwa. 

 
 Nr XII/137/2019 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i 

opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych 
przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie. 
W uchwale ustalone zostały ceny maksymalne i opłaty za usługi przewozowe w 
publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich 
wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w 
Opocznie. 
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 Nr XII/138/2019 – w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Opoczno 
W związku ze zmianami w Ustawie Karta Nauczyciela dostosowano składniki 
wynagrodzeń nauczycieli do aktualnych przepisów. 
 

 Nr XII/139/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno 
darowizny nieruchomości lokalowej 
Aktem notarialnym Rep. A 5549/2019 z dnia 21.11.2019 r. Gmina Opoczno przyjęła 
darowiznę od osoby fizycznej własności nieruchomości lokalowej przy ul. 
Staromiejskiej 25I w Opocznie. 
 

 Nr XII/140/2019 – w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz 
ustalenia jej przebiegu 
Uchwała zrealizowana, droga stała się drogą publiczną. 

 
 Nr XII/141/2019 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno 
Uchwała w trakcie realizacji. 

 
 Nr XII/142/2019 – w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury  
Do składu komisji powołuje się radną Magdalenę Belicę 

 
 Nr XII/143/2019 – w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  

Do składu komisji powołuje się radną Magdalenę Belicę 
 

 Nr XII/144/2019 – w sprawie zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i 
petycji. 
Do składu komisji powołuje się radną Magdalenę Belicę 

 
 Nr XII/145/2019 – w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 

2020-2023. 
 Komisja Skrutacyjna opracowała regulamin  

 Nr XII/146/2019 – w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na 
lata 2020 – 2023. 
 Dokonano wyboru ławników  

 
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIII sesji w dniu 28.11.2019r. 
 

 Nr XIII/147/2019 – w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2020. 
Uchwała jest realizowana w 2020 roku, naliczany  podatek rolny na obszarze Gminy 
Opoczno z 1 ha przeliczeniowego wynosi 115. 
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 Nr XIII/148/2019 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno. 
Podatek od nieruchomości w 2020 roku w gminie jest naliczany zgodnie z 
obowiązującymi  stawkami z uchwały. 
 

 Nr XIII/151/2019 – w sprawie przekształcenia trzyletniego Samorządowego Liceum 
Ogólnokształcącego w Opocznie w czteroletnie Samorządowe Liceum 
Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół "· Samorządowych nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Opocznie. 
Uchwała wynikała z likwidacji trzyletnich liceów ogólnokształcących. 
 

 Nr XIII/152/2019 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i 
opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych 
przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie. 
W uchwale ustalone zostały ceny maksymalne i opłaty za usługi przewozowe w 
publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich 
wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w 
Opocznie. Na terenie gminy ceny zostały uchwalone w wysokości 1 złoty. Ponadto 
uchwalono także, że osoby które ukończyły 70 lat życia są zwolnione z opłaty za 
przejazd środkami komunikacji miejskiej.                                  
Uchwała realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w 
Opocznie. 
 

 Nr XIII/153/2019 – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 
Zgodnie z Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym określony został wykaz 
przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Opoczno określone zostały także warunki i zasady korzystania z tych przystanków. Z 
przystanków mogą korzystać przewoźnicy i operatorzy, którzy wykonują  publiczny 
transport zbiorowy w zakresie przewozów pasażerskich.  

 
 Nr XIII/154/2019 – w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2020 rok" oraz 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2020 rok". 
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz ustawą         o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja tych działań 
prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.  

 
 Nr XIII/155/2019 – w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020". 
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Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostki 
samorządu terytorialnego po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy uchwalają roczny program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3. Jest to dokument określający w perspektywie rocznej cele główne i 
szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy 
współpracy, priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy z 
organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
terenie gminy Opoczno lub na rzecz jej mieszkańców, wysokość środków 
przeznaczonych na realizację programu, okres, sposób oraz ocenę  realizacji 
programu, informację o sposobie tworzenia programu, przebiegu konsultacji 
społecznych oraz trybie powoływania i zasadach działania komisji konkursowych do 
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

 
 Nr XIII/156/2019 – w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu przy Al. 

Sportowej 1 w Opocznie 
Przyjęto uchwałę w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu przy Al. Sportowej 

1 w Opocznie. Od 1 lipca 2019 roku stadion przy Al. Sportowej 1 w Opocznie wrócił 

w użytkowanie Gminy Opoczno i w związku z tym należało wprowadzić zasady i 

tryb korzystania z boisk, urządzeń i pomieszczeń należących do stadionu, aby 

zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. Wojewoda Łódzki wszczął postepowanie w 

celu kontroli legalności powyższej wskazanej uchwały. Zastrzeżenia dotyczyły § 4 

ust. 4 regulaminu, zgodnie z którym za bezpieczeństwo i porządek podczas imprez i 

uroczystości, o których mowa w ust. 1 odpowiada ich organizator. W odpowiedzi na 

zawiadomienie o wszczęciu postepowania uznano zastrzeżenia Wojewody za 

zasadne i w dniu 30 stycznia 2020 roku Uchwałą nr XVI/182/2020 zmieniono 

uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ze Stadionu przy Al. 

Sportowej 1 w Opocznie. 

 
 Nr XIII/157/2019 – w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych 

siłowni zewnętrznych przy ul. Staromiejskiej, ul. Kopernika 12, ul. Bończy-Załęskiego i 
ul. Biernackiego w Opocznie 
Przyjęto uchwałę w sprawie regulaminów korzystania z ogólnodostępnych siłowni 

zewnętrznych przy ul. Staromiejskiej, ul. Kopernika 12, ul. Bończy – Załęskiego i 

przy ul. Biernackiego w Opocznie. Uchwała dotyczy wprowadzenia regulaminów 

określających zasady i tryb korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w 

celu zapewnienia  bezpieczeństwa uczestnikom i korzystania z obiektów zgodnie z 

ich przeznaczeniem. 

 Nr XIII/158/2019 – w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy 
wiejskiej w Sitowej 
W związku z wybudowaniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa, przy 
współudziale środków europejskich konieczne było podjęcie uchwały o uchwaleniu 
regulaminu korzystania z tej świetlicy. Beneficjentem wniosku jest Gmina Opoczno 
i w związku z tym w okresie trwałości projektu świetlica będzie działać w 
strukturach Urzędu Miejskiego. Po uzyskaniu zgody instytucji zarządzającej 
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programem będziemy chcieli przekazać tą świetlicę do Miejskiego Domu Kultury w 
Opocznie. 
 

 Nr XIII/159/2019 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego 
przy ul. E. Biernackiego 
Uchwała w trakcie realizacji, etap po złożeniu wniosków. 

 
 Nr XIII/160/2019 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między 
ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego 
Uchwała w trakcie realizacji, etap po złożeniu wniosków. 
 

 Nr XIII/161/2019 – w sprawie rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 
3 w Opocznie w sprawie zaprzestania piętnowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 
3 w Opocznie. 
Rada Miejska uwzględniła petycję  

 
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIV sesji w dniu 11.12.2019r. 
 

 Nr XIV/162/2019 – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
Od 1 stycznia 2020 r. na podstawie tej uchwały, obowiązująca stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi – 9,00 zł od osoby miesięcznie. 
Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, 
stawka miesięcznej opłaty od osoby zostaje podwyższona i wynosi – 18,00 zł. 
Mieszkańcy od tego dnia ponoszą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych w wysokości przyjętej w/w uchwałą.  

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XV sesji w dniu 30.12.2019r. 
 

 Nr XV/165/2019 – w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno. 
 Obowiązuje od 04.02.2020 r. 
W 2019 r. zadania realizowane były na podstawie Uchwały NR XXXVII/403/2017 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób 
bezdomnych skierowanych z Gminy Opoczno 
Placówki udzielające tymczasowego schronienie: 
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie w 2019 r.  miał nawiązane 
umowy z niżej wymienionymi placówkami udzielającymi schronienia osobom tego 
pozbawionym z terenu Gminy Opoczno: 
1. od 01.01.2019 r. do 13.02.2019 r. Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób 
bezdomnych    w Stąporkowie, ul Niekłańska12, 26-220 
2. od 14.02.2019 r. Akademia Innowacji Społecznych Schronisko w Stąporkowie, 
ul Niekłańska12, 26-220 Staroraków   – stawka dzienna 25,00 



219 
 

3. od 25.11.2019 r. Akademia Innowacji Społecznych Schronisko z usługami 
opiekuńczymi w Nizinach, Nizyny 66a, 28-142 Tuczępy – stawka dzienna 65,00 
W 2019 roku pomocą w formie schronienia objętych było: 
1. Schronisko dla osób bezdomnych w Stąporkowie – 22 osoby. 
2. Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach – 2 osoby. 
 

 Nr XV/166/2019 – zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Opoczno. 
W załączniku do uchwały  Nr XIII/138/2019, w związku z zastrzeżeniami Wojewody, 
uchylono § 7 ust. 5 i § 9 ust. 4 i 5. 

 
 Nr XV/167/2019 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 

korzystania ze świetlicy wiejskiej w Sitowej.  
W Regulaminie uchwalonym na sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 28 
listopada  2019 roku uchylone zostały 3 zapisy zakwestionowane przez Wojewodę 
Łódzkiego 
 

 Nr XV/168/2019 – w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w 
Opocznie na rok 2020. 
Harmonogram został zatwierdzony 

 
 Nr XV/169/2019 – w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020. 
Plan prazy komisji został zatwierdzony. 

 
 Nr XV/170/2019 – w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie 
na rok 2020. 
Plan prazy komisji został zatwierdzony. 

 
 Nr XV/171/2019 – w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020. 
Plan prazy komisji został zatwierdzony. 

 
 Nr XV/172/2019 – w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, 

Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020. 
 
Plan prazy komisji został zatwierdzony. 

 
 Nr XV/173/2019 – w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 
2020. 
Plan prazy komisji został zatwierdzony. 
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 Nr XV/174/2019 – w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Opocznie na rok 2020. 
Plan prazy komisji został zatwierdzony. 

 
 Nr XV/175/2019 – w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i 

petycji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020. 
Plan prazy komisji został zatwierdzony. 
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