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PROTOKÓŁ NR 2/2021 

z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 

 i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 25 lutego 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 stycznia 2021r. 

4. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych za 2020r. i złożonych 

wnioskach na 2021 rok. 

5. Omówienie potrzeb miejskich na tzw. małą infrastrukturę np. ławki, 
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tablice ogłoszeniowe, oświetlenie, oznakowanie ulic. 

6. Organizacja przejść dla pieszych w Gminie Opoczno (ilość, lokalizacja 

i rodzaj, potrzeby i plany na przyszłość). 

7. Zapytania i wolne wnioski.  

8. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

 

Ad. pkt. 3. 

Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia br.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa  Nr 1/2021 z dnia 26 

stycznia 2021r. 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 26 stycznia 2021r.  

Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 

posiedzenia Nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021r. 

 

Ad. pkt. 4. 

Informacja o pozyskanych funduszach unijnych za 2020r. i złożonych 

wnioskach na 2021 rok. 

p. Sylwia Olędzka – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich – przedstawiła 

informację /załącznik nr 2 do protokołu/. 

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

Wydz. Funduszy Europejskich Sylwia Olędzka, radna Anna Zięba.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 5. 

Omówienie potrzeb miejskich na tzw. małą infrastrukturę np. ławki, 

tablice ogłoszeniowe, oświetlenie, oznakowanie ulic. 

p. Stanisław Miązek – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej – przedstawił informację /załącznik nr 3 do protokołu/. 

p. Andrzej Snopczyński – Dyrektor Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego – 

przedstawił informację /załącznik nr 4 do protokołu/. 
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W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, radny Jerzy Pręcikowski, 

Dyrektor Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Andrzej Snopczyński.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 6. 

Organizacja przejść dla pieszych w Gminie Opoczno (ilość, lokalizacja 

i rodzaj, potrzeby i plany na przyszłość). 

p. Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – przedstawił 

informację /załącznik nr 5 do protokołu/.  

Informacja przygotowana przez Dyrektora Wydziału Techniczno – 

Inwestycyjnego Andrzeja Snopczyńskiego, dotycząca organizacji przejść dla 

pieszych w gminie Opoczno stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

p. Jadwiga Figura – radna -  poprosiła o wykonanie przejść dla pieszych w 

rejonie ulic: Krasickiego, Długiej i Powstańców Wielkopolskich. Proponuje 

również aby na krzyżówkach Gielniowskich powstało rondo bądź światła, które 

zwiększyłyby w ten sposób bezpieczeństwo w ruchu pieszym i drogowym. 

p. Marek Statkiewicz – radny - prosi o namalowanie koperty (miejsca 

parkingowego dla osoby niepełnosprawnej posiadającej kartę parkingową) w 

okolicach Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego „Centrum Edukacji i 

Rozwoju”, ul. Armii Krajowej 2 w Opocznie.  

p. Andrzej Rożenek – radny - proponuje, aby na skrzyżowaniu ulic: Piotrkowskiej 

i Leśnej powstało rondo.  

p. Jerzy Pręcikowski - radny – prosi o pokrycie folią fluorescencyjną znaki 

znajdujące się przy przejściach dla pieszych.  

p.  Jakub Biernacki – radny -  poprosił o zorganizowanie wyjazdowego spotkania 

radnych Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania 

Prawa z Burmistrzem Opoczna, przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, 

Straży Miejskiej, Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Starostwa 

Powiatowego oraz przedstawicielem Wydz. T.I. w  temacie bezpieczeństwa w 

ruchu pieszym (przejścia dla pieszych), oraz w ruchu drogowym (skrzyżowania).   

Szczegółowe propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

pieszym i drogowym zgłoszone podczas komisji stanowią załącznik nr 7 do 

protokołu.  

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, radny Krzysztof Grabski, 

Komendant Powiatowy Policji Konrad Kobierski, radna Alicja Szczepaniak, 

radna Jadwiga Figura, radny Jerzy Pręcikowski, radny Marek Statkiewicz, radny 

Jakub Biernacki, Zastępca Burmistrza Andrzej Kacprzak, Sekretarz Miasta 



4 

 

Janusz Klimek.   

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

Ad. pkt. 7.  

Zapytania i wolne wnioski.  

p. Andrzej Snopczyński – Dyrektor Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego – 

przedstawił informację na temat Stanicy Harcerskiej w Miedznej Murowanej 

/załączniki nr 8, 9 i 10  do protokołu/.   

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, Dyrektor Wydziału Techniczno 

– Inwestycyjnego Andrzej Snopczyński, radna Anna Zięba, radna Jadwiga 

Figura.  

 

Komisja zapoznała się z informacjami dotyczącymi Stanicy Harcerskiej w 

Miedznej Murowanej.  

 

Ad. pkt. 8. 

 Zamknięcie posiedzenia.  

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia komisji 12.25.  

 

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  


