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Protokół Nr XXVI/2020 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 30 listopada 2020r. 

 

Ad. pkt. 1  

 Otwarcie obrad. 

 

Dwudziestą szóstą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 listopada 

2020r.w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie otworzyła Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Anna Zięba wypowiadając formułę: „Otwieram dwudziestą 

szóstą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała zebranych, iż w związku 

ze zmianami podjętymi przez Sejm odnośnie zwiększenia udziału obywateli w 

procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych, Sesje Rady Miejskiej w Opocznie są transmitowane na żywo w 

Internecie. Transmisja obrad Rady Miejskiej odbywa się za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 

Ponadto poinformowała, iż w związku z wprowadzeniem stanu epidemii 

wirusa COVID-19 obrady sesji prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem 

narzędzi informatycznych.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.                                       

Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu.  

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

 W obradach uczestniczy 21 radnych i Rada Miejska ma prawo podejmować 

prawomocne uchwały. 

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania sesji.  

 

Przewodnicząca poinformowała o skargach na radnych (załącznik nr 32 do 

protokołu). W dyskusji zabrał głos radny Jakub Biernacki, podkreślając że są to 

anonimy.  

 

Ad. pkt. 2 

 Przedłożenie porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że porządek obrad został 

doręczony w wersji elektronicznej (program e-sesja), a wnioskodawcą 

wniesionych pod obrady projektów uchwał jest Burmistrz Opoczna.  

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedłożenie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie Protokołu Nr XXV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII 

kadencji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.  

5. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.  

6. Działania na rzecz  poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2020-2035, 

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020, 

c) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Opoczno na lata 2020 – 2024,  

d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk 

miejskich w Opocznie, 

e) uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w 

Opocznie, 

f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego. 

8. Zapytania i wolne wnioski.  

9. Zamknięcie obrad.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są propozycje zmiany do porządku 

obrad.  

 

Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - w imieniu Burmistrza zgłosił wnioski w 

sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie: 

1) jako 7 a) w bloku uchwał projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia 

pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021, 

2) jako 7 h) w bloku uchwał projektu uchwały: zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę dzieci do lat 6”, 

3) jako 7 i) w bloku uchwał projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi 

K.W. na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w 

Mroczkowie Gościnnym. 

 

 Przewodnicząca kolejno poddała pod głosowanie 3 wnioski o zmianę 

porządku obrad. 

 

 Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek 

w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie jako 7 a) w bloku 

uchwał projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu roku 2021. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 



3 
 

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

w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie jako 7 h) w bloku 

uchwał projektu uchwały: zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem 

wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6”. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

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

w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie jako 7 i) w bloku 

uchwał projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi K.W. na działanie 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Mroczkowie Gościnnym. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 3 

 Przyjęcie Protokołu Nr XXV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII 

kadencji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, iż protokół był wyłożony do wglądu 

w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym Statutem Gminy jak również 

projekt protokołu został zamieszczony w Informatorze programu e-sesja.  

Pytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXV sesji VIII 

kadencji Rady Miejskiej w Opocznie. 

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie.  

Rada Miejska głosami:  za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0,  przyjęła Protokół 

z obrad XXV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 

października 2020r.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

 

Ad. pkt. 4.  

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.  

 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie (załącznik nr 5 

do protokołu).  

W dyskusji wzięli udział: radny Jakub Biernacki, Burmistrz Opoczna Dariusz 

Kosno, Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska Dominika Chybowska, 

Przewodnicząca Anna Zięba, radna Jadwiga Figura.  

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – poprosiła o przekazanie 

radnym wykazu przedsięwzięć zgłoszonych do wniosku w ramach Funduszy 

Norweskich.  

Jadwiga Figura – radna – poprosiła w imieniu mieszkańców o budowę świetlicy 

w Januszewicach. Prosi, aby nadać nazwę ślepej uliczce od ul. Szkolnej 

naprzeciwko przedszkola.  
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca przystąpiła do 

realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. pkt. 5. 

Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 

 

Sławomir  Jakóbczyk – Dyrektor Wydz. Rolnictwa – przedstawił informację 

zbiorczą z materiałów dostarczonych przez instytucje zewnętrzne oraz informację 

na temat zadań realizowanych przez Wydział Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 

Opocznie.  

 

Materiały przygotowały następujące instytucje: 

- Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie (załącznik 

nr 6 do protokołu), 

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w 

Opocznie (załącznik nr 7 do protokołu),  

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Białaczowie 

(załącznik nr 8 do protokołu),  

- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Powiatowy 

Zespół Doradztwa Rolniczego Opoczno (załącznik nr 9 do protokołu),  

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku (załącznik nr 10 do protokołu).  

 

W dyskusji wzięli udział: radny Jakub Biernacki, Sławomir Jakóbczyk Dyrektor 

Wydz. Rolnictwa, Sylwia Olędzka Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich, 

Przewodnicząca Anna Zięba.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca przystąpiła do 

realizacji kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. pkt. 6. 

Działania na rzecz  poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  

 

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła 

informację zbiorczą z materiałów dostarczonych przez instytucje zewnętrzne. 

 

Materiały przygotowały następujące instytucje: 

- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu 

Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi (załącznik nr 

11 do protokołu),  

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Piotrkowie 

Trybunalskim (załącznik nr 12 do protokołu),  

- Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie (załącznik nr 13 do protokołu),  

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie (załącznik nr 14 do 

protokołu),  
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- Starostwo Powiatowe w Opocznie Wydz. Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydz. Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób 

Niepełnosprawnych (załącznik nr 15 do protokołu),  

- Straż Miejska w Opocznie (załącznik nr 16 do protokołu),  

- Wydz. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 17 do 

protokołu),  

- Wydz. Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 18 

do protokołu), 

- Wydz. Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 19 do 

protokołu), 

- Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi 

(załącznik nr 20 do protokołu). 

 

W dyskusji wzięli udział: Przewodnicząca Anna Zięba, radny Jakub Biernacki, 

Dominika Chybowska Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska, Janusz Klimek 

Sekretarz Miasta, radna Jadwiga Figura, Marek Ksyta Prezes ZEC, radny Marek 

Sijer, radny Wiesław Wołkiewicz, Marcin Jędrasik Prezes ZGM, Andrzej Kopania 

Prezes MPK, radny Mieczysław Wojciechowski, Marzanna Wojciechowska 

Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami, Maria Sołtysiak Dyrektor Wydz. 

Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, Justyna Małachowska Dyrektor Wydz. Rozwoju 

Miasta, Panie Projektantki opracowujące studium dla terenu przy ul. 

Piotrkowskiej gdzie znajduje się zakład WIS,  Barbara Rogowska ze 

Stowarzyszenia „Opoczno chcemy żyć”, radny Krzysztof Grabski, radna Jadwiga 

Figura. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i 

zarządziła przerwę.  

Po przerwie  

Przewodnicząca stwierdziła kworum i przystąpiła do realizacji porządku obrad.  

 

Ad. pkt. 7 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu roku 2021, 

Sylwia Olędzka – Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich – przedstawiła projekt 

uchwały.   

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę Nr 

XXVI/273/2020 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu roku 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
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Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 31 do protokołu. 

 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  

na lata 2020-2035, 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy  – przedstawiła projekt uchwały.   

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę Nr 

XXVI/274/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opoczno na lata 2020-2035. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 31 do protokołu. 

 

c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020, 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy  – przedstawiła projekt uchwały.   

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę Nr 

XXVI/275/2020 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 31 do protokołu. 

 

d) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Opoczno na lata 2020 – 2024,  

Stanisław Miązek – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 

wprowadził do projektu uchwały.  

Radosław Cyran – z Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach – 

autor Programu – przedstawił program.   

W dyskusji wzięli udział: radny Krzysztof Grabski, Marzanna Wojciechowska 

Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami, Przewodnicząca Anna Zięba.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

XXVI/276/2020 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Opoczno na lata 2020 – 2024. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 31 do protokołu. 

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk 

miejskich w Opocznie, 
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Sylwia Olędzka – Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich – przedstawiła projekt 

uchwały.   

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę Nr 

XXVI/277/2020: zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

targowisk miejskich w Opocznie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 31 do protokołu. 

 

f) uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”  

w Opocznie, 

Sylwia Olędzka – Dyrektor Wydz. Funduszy Europejskich – przedstawiła projekt 

uchwały.   

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę Nr 

XXVI/278/2020 w sprawie: uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego 

„Mój Rynek” w Opocznie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 31 do protokołu. 

 

g) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. 

Biernackiego, 

Justyna Małachowska – Dyrektor Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawiła projekt 

uchwały.   

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę Nr 

XXVI/279/2020 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego 

przy ul. E. Biernackiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 31 do protokołu. 

 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wyznaczonym 

na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6”, 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały.   



8 
 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę Nr 

XXVI/280/2020: zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 31 do protokołu. 

 

i) rozpatrzenia skargi K.W. na działanie Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji przedstawił 

projekt uchwały.   

Magdalena Belica – radna – poinformowała o zdaniu odrębnym, jakie zgłosiła 

podczas posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji w dniu 24.11.2020r. 

Radna uważa, że komisja nie otrzymała kompletu dokumentów do wypracowania 

stanowiska. 

W dyskusji wzięli udział: radny Tadeusz Brola, Sylwia Stępień-Adamczyk radca 

prawny, radny Jakub Biernacki, Przewodnicząca Anna Zięba, radna Magdalena 

Belica.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

          Rada Miejska głosami: za - 12, przeciw - 1, wstrz. – 2,  podjęła uchwałę 

Nr XXVI/281/2020 w sprawie: rozpatrzenia skargi K.W. na działanie Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym. 
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad. 

 

Ad. pkt. 8.  

Zapytania i wolne wnioski.  

 

W dyskusji głos zabrali: Przewodnicząca Anna Zięba, radny Tadeusz Brola, 

Sylwester Ziębicki mecenas, Dariusz Kosno Burmistrz Opoczna, radny Jakub 

Biernacki, radny Mieczysław Wojciechowski, Krzysztof Owczarski Prezes PGK 

Sp. z o.o., radna Magdalena Belica, radna Jolanta Łuczka-Nita, Janusz Klimek 

Sekretarz Miasta, radny Krzysztof Grabski.  

 

Jakub Biernacki – radny – przeprosił za ostatnią sytuację podczas zdalnego 

posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.  
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Mieczysław Wojciechowski – radny – poprosił o informację na temat 

częstotliwości koszenia rowów i poboczy w pasie drogowym na terenach 

wiejskich w bieżącym roku. Ponadto prosi o wycięcie zakrzaczeń przy drogach i 

podcięcie gałęzi wystających na jezdnię. W przyszłości prosi przy okazji 

porządkowania pasa drogowego o wykonanie prac kompleksowo. Ponadto zgłosił 

wniosek do Burmistrza o zabezpieczenie w budżecie na 2021 rok kwoty 84 tys. 

zł na zatrudnienie 20 osób na ¼ etatu na pół roku do prac porządkowych na 

terenach wiejskich. 

Jakub Biernacki – radny – poprosił o przedstawienie szacunkowych kosztów 

zaprojektowania i zrealizowania inteligentnego /ledowego/ przejścia dla pieszych 

i planów Gminy dotyczących lokalizacji kolejnych tego typu przejść i pyta, jakie 

warunki techniczne musi spełnić droga, aby można było umieścić na niej 

inteligentne przejścia dla pieszych, „leżących policjantów”, czyli progi 

zwalniające bądź wyniesienia. Prosi, aby przy kolejnych inwestycjach drogowych 

już przy projektowaniu brać pod uwagę kwestie spowalniania ruchu. Ponadto 

prosi o podjęcie działań w celu udzielenia pomocy mieszkańcom w związku z 

tym, że na ul. Partyzantów, gdzie są zlokalizowane garaże, dochodzi do częstych 

włamań, poprzez np. zainstalowanie tam oświetlenia. Zgłosił również wniosek w 

imieniu mieszkańców, aby na drodze dojazdowej do przystanku Opoczno-

Południe na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Mokrej zamontować np. próg 

zwalniający, bowiem znak STOP jest lekceważony przez kierowców i często 

dochodzi do wypadków. 

Jolanta Łuczka - Nita – radna – prosi o przeprowadzenie audytu w całym 

mieście w zakresie lokalizacji przejść dla pieszych i progów zwalniających w celu 

poprawy bezpieczeństwa. Szczególną uwagę zwraca na rejon ul. Świerkowa - ul. 

Partyzantów, okolice przedszkola. Ponadto prosi o umieszczenie kilku koszy na 

śmieci na Osiedlu Ustronie m.in. na placu zabaw i sygnalizuje konieczność 

oświetlenia placu zabaw.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca przystąpiła do 

realizacji ostatniego punktu obrad. 

 

Ad. pkt. 9. 

Zamknięcie obrad. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała 

obecnym za udział i zamknęła XXVI sesję Rady Miejskiej VIII kadencji 

wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą szóstą sesję Rady 

Miejskiej w Opocznie”. 

 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 15.20 

 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 14 grudnia 2020r. 
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Sesja on – line dostępna pod adresem: 

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

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Anna Zięba 

 

 

 

Protokołowała: 

B. Kędziora  

Inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

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

