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PROTOKÓŁ NR 10/2020 

z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 

 i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 24 listopada 2020r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami z posiedzeń komisji. 

 

Ad. pkt. 1. 

 Otwarcie posiedzenia.  

 

Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – otworzył zdalne posiedzenie Komisji i 

powitał wszystkich obecnych.  

 Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w Opocznie 

są transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 

Przewodniczący poinformował, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz 

wystąpieniem w Opocznie potwierdzonych przypadków wirusa COVID – 19, obrady 

komisji prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

 Przewodniczący sprawdził, czy wszyscy radni widzą i słyszą obrady. Następnie 

odczytał listę obecności, a radni potwierdzali swoją obecność.  

 

Ad. pkt. 2. 

 Przyjęcie porządku posiedzenia.  

 

Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji - zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o 

zmianę porządku posiedzenia /załącznik nr 1 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 

 

Tematyka posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Informacja na temat drogi dojazdowej położonej w m. Opocznie obr.19  

przy ul. Kuligowskiej. 

4. Analiza projektu budżetu na 2021 rok.  

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia.  
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Komisja głosami: za - 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany porządek 

obrad. 

 

Ad. pkt. 3. 

Informacja na temat drogi dojazdowej położonej w m. Opocznie obr. 19 przy 

ul. Kuligowskiej.  

p. Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – 

przedstawiła informację /załącznik nr 2 do protokołu/. 

Radny Andrzej Rożenek – zaproponował, aby temat własności drogi dojazdowej do 

ogródków działkowych „Błonie” przy ul. Kuligowskiej rozwiązać systemem i ustawą 

203. 

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 3. 

 

W dyskusji głos zabrali: radna Alicja Szczepaniak, Dyrektor Wydz. GN Marzanna 

Wojciechowska, radny Andrzej Rożenek, radna Jadwiga Figura, radny Krzysztof 

Grabski, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, radny Jerzy Pręcikowski.  

 

 Komisja przyjęła do wiadomości informację z wydz. Gospodarki 

Nieruchomościami. 

  

Ad. pkt. 4. 

Analiza projektu budżetu na 2021 rok.  

p. Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – przedstawił założenia do budżetu na 2021 rok.  

p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt budżetu (projekt budżetu 

stanowi załącznik do protokołu z sesji Nr XXVI/2020 z dnia 30 listopada 2020r.)  

W dyskusji głos zabrali: radna Alicja Szczepaniak, Skarbnik Gminy Magdalena Ślęzak,  

radny Jerzy Pręcikowski, radny Andrzej Rożenek, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, 

radna Jadwiga Figura.  

Komisja dokonała analizy projektu budżetu na 2021 rok i nie wypracowała 

żadnych wniosków dla Komisji Budżetowej. 

 

Ad. pkt. 5. 

 Zaopiniowanie materiałów na sesję: 

 

A) Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.  

Materiały w tym temacie stanowią załączniki nr od 3  do 6. 

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 

 

B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  

na lata 2020-2035, 

p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 7 

do protokołu).  

W dyskusji głos zabrali: radna Alicja Szczepaniak, Skarbnik Gminy Magdalena Ślęzak.  
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 Komisja głosami: za - 8, przeciw - 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020, 

p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 

do protokołu).  

 Komisja głosami: za - 6 , przeciw - 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

c) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Opoczno na lata 2020 – 2024,  
p. Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 9 do 

protokołu).  

p. Radosław Cyran - Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach - 

przedstawił założenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Opoczno na lata 2020 - 2024. 

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, Radosław Cyran - Instytut Gospodarki 

Nieruchomościami, Hanna Skoczylas - Instytut Gospodarki Nieruchomościami, radna 

Anna Zięba, radny Jerzy Pręcikowski. 

 Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz. – 1  pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk 

miejskich w Opocznie,  

p. Janusz Klimek - Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 10 do 

protokołu). 

 Komisja głosami: za - 7 , przeciw - 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

d) uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”  

w Opocznie, 

p. Janusz Klimek - Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 11 do 

protokołu). 

W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, Sekretarz Miasta Janusz Klimek.  

 Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy  

ul. E. Biernackiego. 

p. Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 12 do 

protokołu). 

 Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz. – 4  pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

B) Działania na rzecz  poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  
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p. Dominika Chybowska - Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska - przedstawiła 

informację. Materiały w tym temacie stanowią załączniki nr od 13 do 20.  

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, Dyrektor Wydz. OŚ Dominika 

Chybowska, radna Jadwiga Figura. 

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 

Ad. pkt. 6. 

Zapytania i wolne wnioski.  

Radna Jadwiga Figura: 

- prosi o naprawę chodnika, który się zapada, przy studzience kanalizacyjnej na ul. 

Piotrkowskiej 150; 

- prosi o informację dotyczącą możliwości podłączenia się mieszkańców ul. Gen. 

Kazimierza Bończy - Załęskiego do sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej. 

 

Ad. pkt. 7. 

 Zamknięcie posiedzenia.  

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia komisji 11.12  

 

Sesje i komisje są transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno. 

Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem: 

http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Andrzej Rożenek 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Zaroda - Olkowska 

Referent w Biurze Rady Miejskiej  

 

 


