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PROTOKÓŁ NR 1/2021 

z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 

 i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 26 stycznia 2021r. 

 

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. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2020r. 

4. Straż Miejska – wydatki i wpływy.  

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  

6. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020r.  
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7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Komisja głosami: za - 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

 

Ad. pkt. 3. 

Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia br.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa  Nr 11/2020 z dnia 23 

grudnia 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 23 grudnia 2020r.  

Komisja głosami: za - 8, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 

posiedzenia Nr 11/2020 z dnia 23 grudnia 2020r. 

 

Ad. pkt. 4. 

Straż Miejska – wydatki i wpływy. 

p. Dariusz Rzepka – Komendant Straży Miejskiej  – przedstawił informację 

/załącznik nr 2 do protokołu/. 

p. Alicja Szczepaniak – radna - poprosiła o usytuowanie kamer przy ul. 

Wyszyńskiego, na parkingu przy Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” oraz na 

terenie parkingu obok MGOPS – u, gdzie zdarzają się przypadki picia przez 

młodzież alkoholu i zakłócania spokoju mieszkańcom pobliskich bloków na ul. 

Kossaka. Proponuje również, aby w najbliższym czasie na każdym osiedlu w 

mieście sukcesywnie instalowano kamery. 

p. Marek Statkiewicz - radny – prosi aby rozważyć umiejscowienie kamery w 

okolicy Parafii Sołek, gdzie zdarzają się incydenty podrzucania śmieci z 

gospodarstw.  

p. Jadwiga Figura – radna -  poprosiła o uporządkowanie terenu na ul. 

Piotrkowskiej, w pobliżu totolotka. Ponadto prosi o usytuowanie kamery na ul. 

Piotrkowskiej 59 uzasadniając, iż obce auta blokują miejsca parkingowe 

mieszkańcom. 

p. Jakub Biernacki – radny - prosi o przygotowanie zestawienia tabelarycznego 

dot. rodzajów interwencji oraz informacji, czy interwencje malały czy wzrastały 
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na przełomie ostatnich lat.  Jakie ma to przełożenie na mandaty i pouczenia 

udzielane przez S.M. 

W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Figura, Komendant Straży Miejskiej 

Dariusz Rzepka, radny Andrzej Rożenek, radna Alicja Szczepaniak, radny Marek 

Statkiewicz, radna Aneta Wdówka, radny Jakub Biernacki. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 5. 

 Zaopiniowanie materiałów na sesję:  

 

A) Stan sanitarno – epidemiologiczny w Gminie Opoczno. Funkcjonowanie 

szkół w kontekście COVID – 19. 

p. Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację /załącznik 

nr 3 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, Dyrektor Wydz. Edukacji Marek 

Ziębicki.   

B) Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty 

gruntowe. 

Materiały w tym temacie stanowią załączniki od nr 4 do nr 8. 

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 

 

C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

 

a) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Opoczno na lata 2021 – 2025, 

p. Beata Rogulska – Zastępca Dyrektora MGOPS w Opocznie.  – przedstawiła 

projekt uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/. 

p. Alicja Szczepaniak – radna - poprosiła o przygotowanie informacji na sesję w 

skali procentowej, kto najczęściej doznaje przemocy w rodzinie (chodzi o wiek, 

wykształcenie i status zawodowy), o głównych powodach występowania 

przemocy w rodzinach, w jakich rodzinach występuje przemoc (rodziny pełne czy 

niepełne, biedni, bogaci).   

W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Figura, radna Alicja Szczepaniak, 

Zastępca Dyrektora MGOPS Beata Rogulska. 

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

projekt uchwały. 
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b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 

p. Ewa Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych - przedstawiła 

projekt uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 8, przeciw - 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

c) przekazania środków finansowych dla Policji, 

p. Ewa Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych - przedstawiła 

projekt uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 8, przeciw - 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą 

Miastem Tomaszów Mazowiecki dotyczącego realizacji zadań z zakresu 

ochrony zdrowia, 

p. Ewa Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych - przedstawiła 

projekt uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/. 

Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji – zaproponował wypracowanie 

stanowiska i podjęcie kroków przez gminę, wspólnie z przedstawicielami 

Starostwa Opoczyńskiego, w kierunku utworzenia ośrodka rehabilitacji dla dzieci 

niepełnosprawnych w naszym mieście.  

 

Komisja głosami: za - 8, przeciw - 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu roku 2020, 

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

nr 13 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 – 

2036, 

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

nr 14 do protokołu/. 
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Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

g) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

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

nr 15 do protokołu/. 

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

projekt uchwały. 

 

h) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 roku opłat za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno, 

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

/załącznik nr 16 do protokołu/. 

p. Jakub Biernacki – radny - poprosił o zasięgnięcie informacji od dyrektorów 

szkół i przygotowanie informacji zbiorczej na sesję, zawierającej ilość 

nauczycieli, którzy skorzystali z różnych form dokształcających w 2020r.   

W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Figura, radny Jakub Biernacki, radny 

Andrzej Rożenek, Dyrektor Wydz. Edukacji Marek Ziębicki.  

Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, 

p. Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami - 

przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, radny Jakub Biernacki, Dyrektor 

Wydz. Gospodarki Nieruchomościami Marzanna Wojciechowska. 

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

projekt uchwały. 

 

j) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości 

do zasobu mienia komunalnego, 

p. Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami - 

przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, radna Jadwiga Figura, Dyrektor 

Wydz. Gospodarki Nieruchomościami Marzanna Wojciechowska.  
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Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

k) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny 

nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Różanna, 

p. Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami - 

przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jakub Biernacki, Dyrektor Wydz. Gospodarki 

Nieruchomościami Marzanna Wojciechowska.  

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 

7, stanowiącej własność Gminy Opoczno, 

p. Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami - 

przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jakub Biernacki, Dyrektor Wydz. Gospodarki 

Nieruchomościami Marzanna Wojciechowska.  

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

m) rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Partyzantów na osiedlu Ustronie 

dotyczącej sprzeciwu wobec planów zabudowy terenów na działkach 80/5, 

54/8, 79, 213/1 obręb 6. przy ul. Partyzantów.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jakub Biernacki, radna Jadwiga Figura, radny 

Andrzej Rożenek, radna Anna Zięba, radna Alicja Szczepaniak, radny Krzysztof 

Grabski, Sekretarz Miasta Janusz Klimek. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

 

D) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg. 

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

przedstawił informację /załącznik nr 22 do protokołu/. 

 Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad.pkt.6. 

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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W dyskusji głos zabrali: radny Jakub Biernacki, radny Andrzej Rożenek, 

Sekretarz Miasta Janusz Klimek.  

Komisja opracowała i zatwierdziła głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. – 0 

sprawozdanie z pracy Komisji za 2020r. 

 

Ad. pkt. 7.  

Zapytania i wolne wnioski.  

W dyskusji głos zabrali: radny Jakub Biernacki, radny Andrzej Rożenek. 

 

Ad. pkt. 8. 

 Zamknięcie posiedzenia.  

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia komisji 12.15.  

 

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 

Pomoc Administracyjna w Biurze Rady Miejskiej  


