PROTOKÓŁ NR 11/2020
z posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 grudnia 2020r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami z posiedzeń komisji.
Ad. pkt. 1.
Otwarcie posiedzenia.
Robert Grzesiński – 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.
Robert Grzesiński - 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. Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br.
4. Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w Gminie Opoczno. Przygotowanie
szkół do ich otwarcia po okresie świątecznym.
5. Budżet gminy na rok 2021.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
7. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Komisja przyjęła proponowany porządek obrad, bez zmian.
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Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty i Kultury Nr 10/2020 z dnia 25 listopada 2020r. był wyłożony do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym Statutem Gminy, jak również
projekt protokołu został zamieszczony w Informatorze programu e-sesja.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 25 listopada 2020r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 10/2020 z dnia 25 listopada 2020r.
Ad. pkt. 4.
Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w Gminie Opoczno.
Przygotowanie szkół do ich otwarcia po okresie świątecznym.
p. Izabela Jewtuch – Budzyńska – przedstawiła informację nt. stanu sanitarnoepidemiologicznego w Gminie Opoczno /załącznik nr 2 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Robert Grzesiński, Dariusz Kosno Burmistrz Opoczna,
radna Jolanta Łuczka-Nita, radna Magdalena Belica.
Komisja przyjęła wszystkie przekazane jej przez szkoły i Przedstawiciela
Sanepidu informacje do wiadomości.
Ad. pkt. 5.
Budżet gminy na rok 2021.
p. Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – przedstawił założenia do budżetu na 2021 rok.
p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt budżetu.
W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, Dariusz Kosno Burmistrz Opoczna.
Głosowanie przy projektach uchwał.
Ad. pkt. 6.
Zaopiniowanie materiałów na sesję - Zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawach:
a) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020,
p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 3
do protokołu).
Komisja głosami: za - 0, przeciw - 0, wstrz. – 4, przyjęła do wiadomości projekt
uchwały.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 20202035,
p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 4
do protokołu).
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Komisja głosami: za - 0, przeciw - 0, wstrz. – 5, przyjęła do wiadomości projekt
uchwały.
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020,
p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 5
do protokołu).
W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, Magdalena Ślęzak Skarbnik Gminy.
Komisja głosami: za - 1, przeciw - 0, wstrz. – 4, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2021-2036,
p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 6
do protokołu).
Komisja głosami: za - 1, przeciw - 0, wstrz. – 5, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2021,
p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 7
do protokołu).
p. Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – uzupełnił informację.
Komisja głosami: za - 1, przeciw - 0, wstrz. – 4, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opoczno,
p. Andrzej Snopczyński – Dyrektor Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – przedstawił
projekt uchwały (załącznik nr 8 do protokołu).
W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Andrzej Snopczyński
Dyrektor Wydz. TI.
Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
g) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Opoczno – Zlewnia
Libiszów i Mroczków,
p. Andrzej Snopczyński – Dyrektor Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – przedstawił
projekt uchwały (załącznik nr 9 do protokołu).
Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
h) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu
Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021”,
p. Ewa Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – przedstawiła
projekt uchwały (załącznik nr 10 do protokołu).

3

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
i) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach
procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów,
p. Ewa Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – przedstawiła
projekt uchwały (załącznik nr 11 do protokołu).
W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Ewa Krzysztofik Dyrektor
Wydz. ZiSS.
Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
j) zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
określenia
przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina
Opoczno oraz warunków korzystania z tych przystanków,
p. Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 12 do
protokołu).
Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz
terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy
Opoczno,
p. Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 13 do
protokołu).
Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
l) zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miejskiej w Opocznie na rok
2021,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,
Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok
2021,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty
i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021,
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
p) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży
i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
r) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
s) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Opocznie na rok 2021,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
t) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji
Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Ad. pkt. 7.
Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.
Komisja opracowała plan pracy na rok 2021 (załącznik nr 17 do protokołu).
Ad. pkt. 8.
Zapytania i wolne wnioski.
p. Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia
stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia
„Opoczyńska Fala”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. pkt. 9.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 11.00, godzina zakończenia komisji 13.40
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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
Robert Grzesiński

Protokołowała:
Bogumiła Kędziora
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
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