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Protokół Nr XXXI/2021 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 30 marca 2021r. 

Ad. pkt. 1. 

Otwarcie obrad. 

 

Trzydziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 30 marca 2021r. w sali 

USC Urzędu Miejskiego w Opocznie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba  

wypowiadając formułę: „Otwieram trzydziestą pierwszą 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 gości stanowi załącznik nr 1a do protokołu.   

 W obradach uczestniczy 21 radnych i Rada Miejska ma prawo podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

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 XXIX i XXX z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII 

kadencji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.  

5. Zapytania i wolne wnioski.  

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,  

b) przekazania środków finansowych na rzecz Policji,  

c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie,  

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036, 

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

f) określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez 

Burmistrza Opoczna,  

g) zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie 

zlokalizowanej w Libiszowie,  

h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Opoczno,  

i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty          

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno,  

j) przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej siłowni wewnętrznej 

zlokalizowanej w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Opocznie,  

k) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Opoczno 2030,  

l) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2021”,  

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym, 

n) rozpatrzenia petycji Pani P.G. w sprawie poprawy infrastruktury drogowej                           

na ulicy Słonecznej,  

o) rozpatrzenia petycji  mieszkańców osiedla Milenijnego w przedmiocie podjęcia 

działań mających na celu poprawę stanu dróg oraz wykonanie oświetlenia na tym 

osiedlu, 

p) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 

i Przestrzegania Prawa, 

r) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,  

s) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji. 

7. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie Opoczno                  

w roku 2020. 
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8. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby 

związane z realizacją zadań. 

9. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne. 

10. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2020r. – całkowity koszt 

zadania. 

11. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020. 

12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                    

za 2020r. 

13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za 2020r. 

14. Organizacja sieci szkół na rok szkolny 2021/2022.  

15. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są propozycje zmiany do porządku obrad. 

Jadwiga Figura – radna – prosi, aby w porządku obrad uwzględnić dyskusję dotyczącą petycji, 

którą wnieśli rodzice dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Bielowicach. 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zaproponowała, aby temat w/w petycji został 

poruszony w punkcie „Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej”. Zapytała 

radną, czy wyraża zgodę. 

Jadwiga Figura - radna – odpowiedziała, że tak. 

 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca przeszła do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 3. 

Przyjęcie Protokołów Nr XXIX i XXX 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 zostały 

udostępnione radnym w informatorze programu e-sesja. 

Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXIX sesji VIII kadencji 

Rady Miejskiej w Opocznie. 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskiej przeszła do głosowania                       

i zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej                       

w Opocznie VIII kadencji z dnia 29 stycznia 2021r. w wersji przedłożonej.   
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Rada Miejska głosami:  za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0,  przyjęła protokół z obrad 

XXIX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2021r. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

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

z obrad XXX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2021r. 

 

Rada Miejska głosami:  za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0,  przyjęła protokół z obrad XXX 

sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2021r. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

Ad. pkt. 4  

 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

 Burmistrz odczytał sprawozdanie za okres od 30 stycznia do dnia 30 marca 2021r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

Jadwiga Figura – radna – w imieniu mieszkańców ulicy Zielonej prosi o odstąpienie od budowy 

drogi na osiedlu Piastowskim. Ponadto prosi o udzielenie informacji na temat sprzedaży 

terenów inwestycyjnych za stacją Opoczno Południe. Zapytała Burmistrza również o 

umorzenia podatków, gdyż mieszkańcy mają za złe, że nie są one umarzane wszystkim, którzy 

zgłaszają taką potrzebę. Zapytała również, czy wpłynęły już środki na modernizację MPK, czy 

jest nadal problem z brakiem kierowców i co z wynagrodzeniami w MPK. 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odpowiedziała, że mieszkańcy ul. Zielonej 

złożyli na jej ręce pismo w tej sprawie. 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – stwierdził, że jeżeli mieszkańcy nie życzą sobie 

inwestycji na osiedlu Piastowskim to nie będzie ona realizowana. Co do terenów 

inwestycyjnych, to wyjaśnił, że kupiła je firma produkująca ekologiczne farby. Będzie ona 

zatrudniała wiele osób, płaciła podatki na terenie gminy, a dodatkowo złożyła do PGK 

zapotrzebowanie na dostawę wody. Jeśli chodzi o umarzanie podatków to jest ustalona zasada, 

że umarzane jest ok. 20%. Burmistrz uważa, że nie w każdej branży jest potrzeba umarzania 

go. Odpowiedział również, iż ma nadzieję że w sierpniu tego roku MPK będzie posiadało 

własną stację tankowania autobusów gazem, ponieważ przedsiębiorstwo niebawem będzie 

wymieniało tabor na zasilany gazem. 

Zbigniew Sobczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – również w imieniu mieszkańców 

osiedla Piastowskiego prosi o zaniechanie inwestycji. Zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby 

służby w miarę możliwości poprawiły nawierzchnię drogi na ul. Zielonej, która jest niszczona 

przez ciężkie samochody jednego z przedsiębiorców, który ma swoją siedzibę na tej ulicy. 
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Jadwiga Figura – radna – zapytała, co spowoduje przyłączenie basenu do PGK? 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że organizacyjnie pod względem 

funkcjonowania basenu niewiele się zmieni. Szersza informacja na ten temat zostanie 

przedstawiona radnym na spotkaniu w miesiącu kwietniu. 

Mieczysław Wojciechowski – radny – zwrócił uwagę na system stawiania wiat na przystankach 

autobusowych na terenach wiejskich. Uważa, że cała wiata powinna znajdować się na kostce 

brukowej. Prosi, aby pracownik urzędu dopilnował, aby firma instalowała wiaty poprawnie. 

Poruszył temat termomodernizacji budynków szkolnych – zapytał, czy wszystkie budynki będą 

modernizowane jednocześnie, czy po kolei? 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – co do wiat przystankowych uważa, że jest to słuszna 

uwaga. Co do termomodernizacji, to chciałby aby budynki były modernizowane jednocześnie. 

Jest to kwestia ustaleń. Zakłada, że wszystkie terminy zostaną dochowane, ale ze względu na 

pandemię jest wiele ograniczeń.  

Andrzej Rożenek – radny – zapytał, czy firma która ma modernizować przedszkole nr 5 to ta 

sama firma, która modernizowała oczyszczalnię? Czy nazwisko właściciela to tylko zbieg 

okoliczności? 

Sylwia Stępień Adamczyk – Radca Prawny – odpowiedziała, że to nie ta sama firma.  

Andrzej Pacan – radny – poruszył temat petycji rodziców dzieci uczęszczających do punktu 

przedszkolnego w Bielowicach. Uważa za niesprawiedliwe, że rodzice otrzymali informację o 

zmniejszeniu liczby godzin dzieci w przedszkolu z 10 do 5 po zakończonej rekrutacji. Prosi, 

aby na spotkaniu, które Burmistrz organizuje w kwietniu mogli być obecni również 

przedstawiciele szkół.  

Marek Statkiewicz – radny – poinformował, że podobny problem występuje w szkole w 

Wygnanowie. Stwierdził, że skomplikuje to życie wielu rodzicom. Uważa, że należy znaleźć 

dogodne rozwiązanie dla wszystkich stron. 

Jolanta Łuczka – Nita – poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty obecni byli rodzice 

dzieci klas III, którzy nie zgadzają się, aby w następnym roku szkolnym klasy ich dzieci były 

łączone. Podobny problem co w Bielowicach oraz Wygnanowie mają rodzice dzieci, które będą 

od następnego roku szkolnego uczęszczały do oddziału 0 w SP Nr 1. Nie zgadzają się oni, aby 

zajęcia zostały ograniczone do 5 godzin dziennie. 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – podziękowała rodzicom, iż zwrócili się do 

Rady Miejskiej z problemem, gdyż sama wcześniej o nim nie słyszała. Poinformowała, że jeśli 

chodzi o uregulowania prawne to Rada Miejska podejmuje wyłącznie decyzję dotyczącą sieci 

szkół. Jeśli chodzi o organizację pracy w szkołach, to zajmuje się tym organ prowadzący, czyli 

Burmistrz. Wspomniała, iż Burmistrz powołał komisję do spraw racjonalizacji sieci szkół. 

Prosi, aby radni mogli zapoznać się ze składem tej komisji. Podkreśliła również, że Rada nie 

będzie podejmowała decyzji odnośnie sytuacji w szkołach, a budżetu który zaproponuje 

radnym Burmistrz.  
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Barbara Cichawa – rodzic ucznia z SP Nr 3 – poinformowała, iż rodzice dzieci klas III nie 

zgadzają się na łączenie klas w przyszłym roku szkolnym. Swoje argumenty przedstawili w 

proteście złożonym do Rady Miejskiej.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 5 min. przerwy. 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odczytała protest rodziców dzieci ze Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Opocznie. Dodatkowo poinformowała, iż ze Szkoły Podstawowej Nr 1 

wpłynęły do rady dwa pisma. 

Aneta Borkowska – rodzic ucznia z SP Nr 1 -  zaapelowała to władz gminy, aby 

wygospodarować środki na szkoły.  Ograniczenie liczby godzin, jak również łączenie klas będą 

działały na niekorzyść zarówno dzieci, jak i nauczycieli oraz rodziców.  

Marcin Stobieniecki – rodzic ucznia z SP w Bielowicach – poinformował, iż w Bielowicach 

podpisanych jest obecnie 35 umów dot. uczęszczania do punktu przedszkolnego. Obecnie 

uczęszczają tam 43 przedszkolaki. Oddając dziecko na 9h rodzice są spokojni o swoje pociechy. 

Mając na uwadze dobro dzieci wyraził zdecydowany sprzeciw dotyczący reorganizacji pracy 

przedszkola. 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zwróciła się z prośbą do Burmistrza o 

zapoznanie radnych ze składem komisji ds. racjonalizacji sieci szkół, a także wnioskami 

wypracowanymi przez komisję.  

Jarosław Dąbrowski – rodzic ucznia z SP w Bielowicach – stwierdził, iż ograniczenie pracy 

przedszkola spowoduje, że rodzice będą szukali rozwiązania w innych przedszkolach.  

Jadwiga Figura – radna – również została powiadomiona przez rodziców o problemie w SP Nr 

1. Stwierdziła, że petycje w sprawach oświaty powinny być kierowane do Państwa, a nie do 

samorządów. Uważa, iż należałoby się w tej sprawie zwrócić do Pana Posła Roberta Telusa. 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odpowiedziała, że Pan Poseł mocno wspiera 

samorząd i być może w sprawie oświaty złoży stosowną interpelację poselską.  

Jakub Biernacki – radny – stwierdził, iż jako jedyny z radnych zgłosił się do pracy w komisjach 

powołanych przez Burmistrza. Uważa, że sytuacja jaka jest teraz nie wynika ze złego 

zarządzania władz gminy, a zarządzania władz centralnych. Prosi, aby wyjaśniono z czego 

wynika szukanie oszczędności w tak newralgicznych dziedzinach jak oświata, czy kultura. 

Podkreślił, że radni przed rozpoczęciem kadencji ślubowali podejmowanie działań korzystnych 

nie tylko dla mieszkańców ale również dla budżetu gminy. 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – podkreśliła, że obecnie można rozmawiać na 

temat roku szkolnego 2022/23. Jeśli chodzi o rok szkolny 2021/22 uważa, że jest już za późno. 

Magdalena Belica – radna – stwierdziła, że dopłaty z budżetu gminy do oświaty co roku są 

większe. Dyskutując o racjonalizacji sieci szkół należałoby zastanowić się nad sytuacją szkół 

wiejskich, gdzie w klasach są po 3-5 dzieci. Prosi o informację dotyczącą działalności komisji.  



7 
 

Mieczysław Wojciechowski – radny – przypomniał o reformie kiedy trzy szkoły wiejskie 

przekształcono w szkoły stowarzyszeniowe. Dzięki temu, że zmieniono obwody szkół i dzieci 

z Kruszewca poszły do szkoły w Libiszowie, szkoła ta radzi sobie lepiej pod względem 

finansowym niż inne szkoły. Stwierdził, iż sytuacja powinna być przedstawiona w szkołach. 

Jadwiga Figura – radna – odpowiedziała, że wówczas Rada Miejska wybrała najlepsze 

rozwiązanie z trzech proponowanych. 

Łukasz Chmal – rodzic ucznia z SP Nr 1 – uważa, że rodzice zostali zbyt późno poinformowani 

o sytuacji. Stwierdził, iż należy szukać rozwiązania w szkołach wiejskich, gdzie w klasach jest 

po kilkoro uczniów. Prosi, aby mieć na uwadze dobro dzieci. 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna  - stwierdził, iż temat jest trudny i bardzo kontrowersyjny. 

Najważniejsze jest dobro dzieci, ale z drugiej strony należy patrzeć na budżet. Regionalna Izba 

Obrachunkowa uważa, że są zbyt duże wydatki bieżące. W zeszłym roku do oświaty gmina 

dołożyła 10 mln zł. Subwencja oświatowa wyniosła ok. 30 mln zł. W dniu 30 stycznia br. 

Burmistrz informował o powstaniu zespołu do spraw racjonalizacji sieci placówek 

oświatowych w Gminie Opoczno. Jego skład podany jest na stronie BIP Opoczno. 

Poinformował, że niektóre działania można rozpocząć od następnego roku szkolnego, ale są 

takie które należy podjąć natychmiast.  

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odczytała oświadczenie radnych należących 

do klubu Prawo i Sprawiedliwość. 

Oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Magdalena Belica – radna – zapytała, czy petycje zostały przekazane do Komisji Skarg, 

wniosków i petycji? 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odpowiedziała, że jest tylko jedna petycja                  

i trzy protesty. 

Protest rodziców dzieci z klas III SP Nr 3 w Opocznie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Protest rodziców dzieci z klas III SP Nr 1 w Opocznie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Protest przeciwko likwidacji dziewięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych w SP Nr 1 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Petycja dotycząca ograniczenia działalności punktu przedszkolnego w Bielowicach stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła punkt i przeszła do realizacji 

kolwjnego 

Ad. pkt. 5 

 Zapytania i wolne wnioski. 
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W dyskusji głos zabrali: Marek Statkiewicz – radny, Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna, 

Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza, Andrzej Rożenek – radny, Krzysztof Grabski – 

radny, Janusz Klimek – Sekretarz Miasta, Mieczysław Wojciechowski – radny. 

Ad. pkt. 6.  

 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,  

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 – 14, przeciw - 0, wstrz. – 1, podjęła uchwałę                                         

nr XXXI/322/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

b) przekazania środków finansowych na rzecz Policji,  

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 – 17, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXI/323/2021 w sprawie: przekazania środków finansowych na rzecz Policji.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

 Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – podziękował za podjęcie 

uchwały. 

 

c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie,  

Dariusz Rzepka – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie i Prezes Zarządu Oddziału 

Miejskiego ZOSP RP w Opocznie - przedstawił projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrali: radny Tadeusz Brola, radny Marek Statkiewicz, Sekretarz Miasta 

Janusz Klimek, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  
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Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                        

nr XXXI/324/2021 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej                                 

w Wygnanowie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036, 

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 – 20, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                                                        

nr XXXI/325/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na 

lata 2021-2036. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

 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 – 20, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXI/326/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021.  

 

Dodatkowo radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021 (załącznik nr 13a do protokołu). 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35  do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

f) określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez 

Burmistrza Opoczna,  

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 – 18, przeciw - 0, wstrz. – 1, podjęła uchwałę                                    

nr XXXI/327/2021 w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów                    

i akcji przez Burmistrza Opoczna. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

g) zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie 

zlokalizowanej w Libiszowie,  

 Jerzy Misiurski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie – przedstawił projekt 

uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrali: radny Marek Sijer, Dyrektor MBP Jerzy Misiurski, Przewodnicząca 

Anna Zięba, Sekretarz Miasta Janusz Klimek, radny Mieczysław Wojciechowski, radna 

Jadwiga Figura, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, radny Jan Zięba.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 9, przeciw - 1, wstrz. – 8, podjęła uchwałę                                      

nr XXXI/328/2021 w sprawie: zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana 

Janasa w Opocznie zlokalizowanej w Libiszowie.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Opoczno,  

 Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  - 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 XXXI/329/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Opoczno.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno,  

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska - 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 XXXI/330/2021: zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

j) przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej siłowni wewnętrznej 

zlokalizowanej w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Opocznie,  

 Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji - przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrali: radny  Jakub Biernacki, Dyrektor Wydz. SiR Katarzyna Niewadzi, 

Przewodnicząca Anna Zięba.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

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

nr XXXI/331/2021 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej siłowni 

wewnętrznej zlokalizowanej w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Opocznie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

k) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030,  

 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 – 18, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                      

nr XXXI/332/2021 w sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

l) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2021”,  

 

Beata Wiktorowicz – Zastępca Dyrektora Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 

przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
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W dyskusji głos zabrali: radna Magdalena Belica, Zastępca Dyrektora Wydz. GKiM Beata 

Wiktorowicz, radny Jakub Biernacki, radny Krzysztof Grabski, Przewodnicząca Anna Zięba.  

 

Jakub Biernacki – radny -  pyta, ile jest zwierząt do zaczipowania w całej Gminie Opoczno. 

Prosi o wystąpienie z takim zapytaniem do Weterynarii.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw - 0, wstrz. – 4, podjęła uchwałę                                    

nr XXXI/333/2021 w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2021”. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym, 

Justyna Małachowska – Dyrektor Wydz. Rozwoju Miasta  - przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrała: radna Jadwiga Figura.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

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

nr XXXI/334/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

Przerwa 

Po przerwie 

Przewodnicząca stwierdziła kworum i przystąpiła do realizacji porządku obrad sesji.  

 

n) rozpatrzenia petycji Pani P.G. w sprawie poprawy infrastruktury drogowej na 

ulicy Słonecznej,  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji  - przedstawił projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Figura, Przewodnicząca Anna Zięba, radny Tomasz 

Kopera, radny Jakub Biernacki.  
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

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

XXXI/335/2021 w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani P.G. w sprawie poprawy infrastruktury 

drogowej na ulicy Słonecznej. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

o) rozpatrzenia petycji  mieszkańców osiedla Milenijnego w przedmiocie podjęcia 

działań mających na celu poprawę stanu dróg oraz wykonanie oświetlenia na 

tym osiedlu, 

 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji  - przedstawił projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrali: radny Jan Zięba, radny Mieczysław Wojciechowski.   

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 

XXXI/336/2021 w sprawie: rozpatrzenia petycji  mieszkańców osiedla Milenijnego w 

przedmiocie podjęcia działań mających na celu poprawę stanu dróg oraz wykonanie 

oświetlenia na tym osiedlu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

p) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa, 

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 – 14, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę nr 

XXXI/337/2021 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

r) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,  

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – przedstawiła projekt uchwały.  
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę nr 

XXXI/338/2021 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

s) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji. 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę nr 

XXXI/339/2021 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

Ad. pkt. 7. 

 

Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie Opoczno 

w roku 2020. 

 

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.  

 

Ad. pkt. 8. 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 

potrzeby związane z realizacją zadań. 

 

Beata Rogulska – Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej               

w Opocznie – przedstawiła sprawozdanie (załącznik nr 28 do protokołu).  

 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.  

 

Ad. pkt. 9. 

 Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.  

Dominika Chybowska- Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – przedstawiła informację 

(załącznik nr 29 do protokołu). 
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Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w Opocznie (załącznik nr 29a do protokołu) oraz przez Straż Miejską 

(załącznik nr 29b) do protokołu. 

W dyskusji głos zabrali:  radny Mieczysław Wojciechowski, Dyrektor Wydz. GKiM Stanisław 

Miązek. 

 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.  

 

Ad. pkt. 10 

Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2020r. – całkowity koszt 

zadania. 

 

Stanisław Miązek – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przedstawił 

informację (załącznik nr 30 do protokołu). 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w Opocznie (załącznik nr 30a do protokołu) oraz Zakład Gospodarki 

Komunalnej (załącznik nr 30b do protokołu). 

 

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Dyrektor Wydz. GKiM Stanisław 

Miązek. 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.  

 

Ad. pkt. 11. 

 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020. 

 

Ewa Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – przedstawiła informację 

(załącznik nr 31 do protokołu). 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie (załącznik nr 31a do protokołu).  

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.  

 

Ad. pkt 12. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                    

za 2020r. 

Ewa Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – przedstawiła informację 

(załącznik nr 32 do protokołu). 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.  

 

Ad. pkt. 13.  

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za 2020r. 
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Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji – przedstawiła informację (załącznik 

nr 33 do protokołu). 

W dyskusji głos zabrali: radny Krzysztof Grabski, Sekretarz Miasta Janusz Klimek. 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.  

 

Ad. pkt. 14. 

Organizacja sieci szkół na rok szkolny 2021/2022.  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik nr 34 do 

protokołu). 

 Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.  

 

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu.  

 
Ad. pkt. 15.  

Zamknięcie obrad. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała obecnym za 

udział i zamknęła XXXI sesję Rady Miejskiej VIII kadencji wypowiadając stosowną formułę: 

„Zamykam trzydziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 

 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 15.30 

 

 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 12 kwietnia 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 

A. Firmowska  

Referent w Biurze Rady Miejskiej  

 

 

 

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

