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Protokół Nr XXVIII/2020 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 29 grudnia 2020r. 

 

Ad. pkt. 1  

 Otwarcie obrad. 

 

Dwudziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 29 grudnia 

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

Rady Miejskiej Anna Zięba wypowiadając formułę: „Otwieram dwudziestą 

ósmą 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.                                       

 W obradach uczestniczy 21 radnych i Rada Miejska ma prawo 

podejmować prawomocne uchwały. 

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania sesji.  

 

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 2 do protokołu.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedłożenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Protokołów Nr XXVI i  XXVII z sesji Rady Miejskiej  

w Opocznie VIII kadencji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.  

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020,  
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b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2020-2035, 

c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020, 

d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2021-2036, 

e) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2021, 

f) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opoczno,  

g) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Opoczno – Zlewnia 

Libiszów  

i Mroczków, 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021”, 

i) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach 

procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów,  

j) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest 

Gmina Opoczno oraz warunków korzystania z tych przystanków,  

k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru 

oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie 

Gminy Opoczno,  

l) zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 

2021, 

m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, 

Handlu  

i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021, 

n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 

2021, 

o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty i Kultury  Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021, 

p) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży  

i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021, 

r) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 

2021, 

s)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Opocznie na rok 2021, 

t)  zatwierdzenia planu pracy Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej  

w Opocznie na rok 2021. 

6. Zapytania i wolne wnioski.  

7. Zamknięcie obrad. 

 



3 
 

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 5 d) w bloku uchwał projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki 

dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia 

„Opoczyńska Fala”, 

2) jako 5 e) w bloku uchwał projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia 

pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021.  

 

 Przewodnicząca kolejno poddała pod głosowanie 2 wnioski o zmianę 

porządku obrad. 

 

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

w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie jako 5 d) w bloku 

uchwał projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej 

dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

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

w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie jako jako 5 e) w 

bloku uchwał projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 3 

 Przyjęcie Protokołów Nr XXVI i Nr XXVII z sesji Rady Miejskiej  

w Opocznie VIII kadencji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, iż protokoły były wyłożone do 

wglądu w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym Statutem Gminy jak 

również projekty protokołów zostały zamieszczone w Informatorze programu e-

sesja.  

Zapytała, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXVI 

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 XXVI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 

30 listopada 2020r.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

 

Następnie zapytała, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad 

XXVII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie. 
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Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie.  

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

Protokół z obrad XXVII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 

10 grudnia 2020r.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

 

Ad. pkt. 4.  

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.  

 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie (załącznik nr 3 

do protokołu).  

W dyskusji wzięła udział: radna Jadwiga Figura. 

Radny Robert Grzesiński – wnioskuje, aby powołać Komisję 

Interdyscyplinarną razem z radnymi powiatowymi i ze środków Gminy i 

Powiatu zakupić koncentratory tlenu i pulsoksymetry dla Przychodni 

Przyszpitalnej rehabilitacyjnej i Przychodni Witamed.  

Przewodnicząca Anna Zięba – poinformowała o petycji, jaka wpłynęła na jej 

ręce, a dotyczy ona sprzeciwu wobec planów zabudowy terenu na działkach 

przy ul. Partyzantów (załącznik nr 4 do protokołu) i poinformowała o 

skierowaniu tej petycji do Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w 

Opocznie.  

Następnie poinformowała o zaproszeniu na dzisiejszą sesję mieszkańca 

Opoczna p. L.S., który chciałby opowiedzieć o swojej sytuacji życiowej. 

Nadmieniła, iż Pan korzysta z usług pomocy społecznej oferowanych przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.   

Radna Jadwiga Figura – zaproponowała zorganizowanie zbiórki wśród 

radnych i mieszkańców na sprzęt dla Szpitala Powiatowego w Opocznie do 

walki z COVID-19.  

W dalszej dyskusji wzięli udział: Sekretarz Miasta Janusz Klimek, Dariusz 

Kosno Burmistrz Opoczna, radna Jadwiga Figura.  

Przewodnicząca Anna Zięba poinformowała o obecności mieszkańca Opoczna 

p. L.S. i oddała mu głos. 

Pan L.S. – mieszkaniec Opoczna – opowiedział o swojej sytuacji życiowej, 

materialnej i formach pomocy dla seniorów.  

W dyskusji wzięli udział: Dariusz Kosno Burmistrz Opoczna, Przewodnicząca 

Anna Zięba. 

Radny Robert Grzesiński - zapewnił, że jako Przewodniczący Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury, na posiedzeniu Komisji 

Oświaty w roku 2021, podejmie temat powstania fundacji wspierającej działania 

placówek leczniczych na terenie Gminy Opoczno w zakresie bezpłatnego 

pielęgniarstwa i rehabilitacji seniorów.  

W dyskusji wzięli udział: Pan L.S., Przewodnicząca Anna Zięba, Dyrektor 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Kurowska.  
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Radny Robert Grzesiński – zapewnił, że na posiedzeniu Komisji Oświaty w 

miesiącu letnim 2021r. podejmie z organizacjami pozarządowymi temat 

finansowania opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla osób starszych, 

niepełnosprawnych. Zaprosi również na to posiedzenie p. L.S.  

W dyskusji głos zabrała: radna Jadwiga Figura, Dyrektor Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Kurowska.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zarządziła przerwę.  

 

Po przerwie  

Przewodnicząca stwierdziła kworum i przystąpiła do realizacji kolejnego punktu 

obrad.  

 

Ad. pkt. 5 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020,  

p. 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 – 16, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/285/2020 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  

na lata 2020-2035, 

p. 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. – 1, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/286/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opoczno na lata 2020-2035. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020, 

p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy  - przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  
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Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/287/2020 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 

2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, 

p. Katarzyna Derewęda-Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska 

Fala” w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  

W dyskusji głos zabrali: Przewodnicząca Anna Zięba, Dyrektor KP Katarzyna 

Derewęda-Jankowska.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw - 0, wstrz. – 1, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/288/2020 w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

e) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu roku 2021,  

p. Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: Przewodnicząca Anna Zięba, Sekretarz Miasta Janusz 

Klimek.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw - 0, wstrz. – 1, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/289/2020 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu roku 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  

    na lata 2021-2036, 

p. Dariusz Kosno - Burmistrz Opoczna – zrobił wprowadzenie do tego i 

kolejnego projektu uchwały, przedstawił założenia WPF i budżetu oraz 

poinformował o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały.  



7 
 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw - 0, wstrz. – 7, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/290/2020 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

g) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2021, 

p. Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały. 

Podkreśliła, że jest to nowa wersja projektu w stosunku do pierwszego z 

listopada.  

p. Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odczytał Uchwałę  Nr II/304/2020 z dnia 

17 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2021 rok z dnia 

13.11.2020r. (załącznik nr 11a do protokołu).  

p. Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji Budżetowej – odczytał opinię 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w 

Opocznie w sprawie projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2021 z dnia 

13.11.2020r. (załącznik nr 11b do protokołu). 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  

W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Figura, Burmistrz Opoczna Dariusz 

Kosno.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw - 0, wstrz. – 5, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/291/2020 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 

2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Projekt uchwały z 13 listopada 2020r. również znajduje się w projektach 

uchwał.  

p. Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – podziękował za podjęcie uchwały.  

 

h) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opoczno,  

p. Andrzej Snopczyński – Dyrektor Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 

przedstawił 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 XXVIII/292/2020 w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Opoczno. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

i) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Opoczno – 

Zlewnia Libiszów i Mroczków, 

p. Andrzej Snopczyński – Dyrektor Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – 

przedstawił projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/293/2020 w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

gminy Opoczno – Zlewnia Libiszów i Mroczków. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

j) 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.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/294/2020: zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

k) 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.  

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 XXVIII/295/2020 w sprawie: zaproszenia do osiedlenia się na terenie 

Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie 

rodziny repatriantów. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

l) 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.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/296/2020: zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina 

Opoczno oraz warunków korzystania z tych przystanków. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

m) 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.  

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 XXVIII/297/2020: zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad 

ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej 

na terenie Gminy Opoczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

n) zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miejskiej w Opocznie na 

rok 2021, 

p. Anna Zięba – Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały. 

Poinformowała, iż w związku z podjęciem uchwały na dzisiejszej sesji z planu 

pracy Rady i jej komisji z miesiąca stycznia 2021 roku wypadnie temat „Budżet 

na rok 2021r.”.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  

W dyskusji głos zabrał: radny Robert Grzesiński, który poinformował, iż na 

Komisji Oświaty w nowym roku chciałby podjąć temat Stanu sanitarno-

epidemiologicznego w Gminie Opoczno. Przewodnicząca potwierdziła, że to 

słuszna propozycja i stwierdziła, że temat ten zostanie również podjęty na sesji 

Rady.  
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

nr XXVIII/298/2020 w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady 

Miejskiej w Opocznie na rok 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021, 

p. Tomasz Rurarz – Przewodniczący komisji – przedstawił 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 XXVIII/299/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 

2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

p) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w 

Opocznie na rok 2021, 

p. Andrzej Rożenek – Przewodniczący komisji – przedstawił 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 XXVIII/300/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady 

Miejskiej w Opocznie na rok 2021.  

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

r) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty i Kultury  Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021, 

p. Robert Grzesiński – Przewodniczący komisji – przedstawił projekt uchwały.  

Następnie zaproponował, aby w miesiącach lutym i maju w programie Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury dopisać punkt: „Sytuacja 

sanitarno-epidemiologiczna w Gminie Opoczno. Funkcjonowanie szkół w 

kontekście COVID-19”.  
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

Radna Magdalena Belica - zwróciła uwagę, iż nazwa Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty i Kultury powinna zostać zmodyfikowana, bowiem w 

nomenklaturze nie używa się określenia „opieka społeczna” a „pomoc 

społeczna”.  

Robert Grzesiński – Przewodniczący komisji – poinformował, iż złoży taki 

wniosek do Biura Rady.  

Radna Jadwiga Figura - zaproponowała, aby w nowym roku na sesji np. 

majowej podjąć temat kosztów pandemii na terenie Gminy Opoczno (rok 2021 i 

2020).   

W dyskusji głos zabrali także: radna Alicja Szczepaniak, radny Robert 

Grzesiński.   

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/301/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021, 

z poprawkami.   

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

s) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i 

Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021, 

p. Marek Sijer – Przewodniczący komisji – przedstawił 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 XXVIII/302/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw 

Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 

2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

t)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na 

rok 2021, 

p. Tadeusz Brola – Przewodniczący komisji – przedstawił 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 XXVIII/303/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, 
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Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na 

rok 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

u)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Opocznie na rok 2021, 

p. Robert Grzesiński – Zastępca Przewodniczącego komisji – przedstawił 

projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 17, przeciw - 1, wstrz. – 0, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/304/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Opocznie na rok 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

w)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji 

Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021. 

p. Jolanta Łuczka-Nita – Zastępca Przewodniczącego komisji – przedstawiła 

projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw - 0, wstrz. – 2, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/305/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, 

wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad. 

 

Ad. pkt. 6.  

Zapytania i wolne wnioski.  

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  

Radny Robert Grzesiński – w imieniu mieszkańców prosi o wykonanie 

chodnika z kostki na ul. Stodolnej oraz drogi bitumicznej na cmentarz przy ul. 

Rolnej, łącznie z chodnikiem na ulicy prowadzącej do niej. 

Radna Jadwiga Figura – prosi, aby budując nowe drogi pamiętać o 

chodnikach. Ponadto prosi, aby na styczniowej sesji powrócić do tematu 
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lokalizacji inwestycji przy ul. Partyzantów, w sprawie którego wpłynęła petycja 

mieszkańców.  

W dyskusji głos zabrali: radna Alicja Szczepaniak, Dariusz Kosno Burmistrz 

Opoczna, radny Mieczysław Wojciechowski, Przewodnicząca Anna Zięba.  

Radny Marek Sijer - prosi o montaż jak największej ilości przejść aktywnych, 

dla zwiększenia bezpieczeństwa na opoczyńskich drogach.   

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba wraz z Burmistrzem 

Opoczna Dariuszem Kosno złożyli mieszkańcom Gminy Opoczno życzenia 

noworoczne.  

 

Następnie Przewodnicząca przystąpiła do realizacji ostatniego punktu obrad. 

 

Ad. pkt. 7. 

Zamknięcie obrad. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała 

obecnym za udział i zamknęła XXVIII sesję Rady Miejskiej VIII kadencji 

wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą ósmą sesję Rady 

Miejskiej w Opocznie”. 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 13.05 

 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 12 stycznia 2021r. 

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

