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Protokół Nr 4/2021 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania 

Prawa Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 kwietnia 2021r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności radnych znajduje się w teczce 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.  

 Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 

/załącznik nr 1 do protokołu/. Brak głosów. 

 Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia komisji. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca 2021r. 

4. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród 

nieletnich. 
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5. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 

6. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno. 

7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia.  

  

Ad. pkt. 3.  

 Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.  

 Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 3/2021 z dnia 29 marca 2021r. był wyłożony do wglądu 

w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym Statutem Gminy jak również projekt 

protokołu zostały 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 29 marca 2021r. 

Komisja głosami: za – 10, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia Nr 

3/2021  z dnia 29 marca 2021r. 

Ad. pkt. 4 

 Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród 

nieletnich. 

Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – przedstawił informację 

/załącznik nr 2 do protokołu/. 

Dodatkowo Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Sąd Rejonowy                      

w Opocznie /załącznik nr 3 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, radna Jadwiga Figura, radny Andrzej 

Rożenek, Komendant KPP Konrad Kobierski. 

Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji - zwrócił się z prośbą o uzupełnienie koszy na 

śmieci na ulicach w mieście.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 5 

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 
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Wiesława Kurowska – Dyrektor MGOPS w Opocznie – przedstawiła informację /załącznik 

nr 4 do protokołu/. 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem nt. oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 

rok /załącznik nr 5 do protokołu/ oraz informacją dotyczącą pomocy finansowej świadczonej 

dla polskich rodzin za okres: rok 2020 oraz I kwartał 2021 roku /załącznik do protokołu z 

XXXII sesji Rady Miejskiej/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, radny Jerzy Pręcikowski, Dyr. MGOPS 

Wiesława Kurowska. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 6 

  Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno. 

Anna Frączek – Podinspektor w Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła informację 

/załącznik nr 7 do protokołu/. 

 Dodatkowo Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział Rozwoju 

Miasta Urzędu Miejskiego /załącznik nr 8 do protokołu/ oraz Starostwo Powiatowe w Opocznie 

/załącznik nr 9 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, radny Andrzej Rożenek, radny Krzysztof 

Grabski, Sekretarz Miasta Janusz Klimek. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/. 

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

uchwały.  

b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Opoczyńskiemu, 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11 do 

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

uchwały.  

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 12 do 

protokołu/. 

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

uchwały. 

d) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu, 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 13 do 

protokołu/. 

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

uchwały.  

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

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 14 do 

protokołu/. 

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

uchwały.  

f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 15 do 

protokołu/. 

W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Rożenek. 

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

uchwały.  

g) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Opoczno 2030, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/. 
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 Komisja głosami: za - 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

h) wyrażenia zgody na przystąpienie do przygotowania i realizacji projektu 

partnerskiego, związanego z budową infrastruktury służącej do produkcji energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy Opoczno i gminy 

Poświętne, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/. 

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

uchwały.  

i) zmieniająca uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę 

Opoczno w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie, 

Edyta Krzysztofik – Dyr. Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – przedstawiła projekt uchwały 

/załącznik nr 18 do protokołu/. 

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

uchwały.  

j) zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego gminy Opoczno, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/. 

Poinformował o wprowadzonej autopoprawce do projektu uchwały polegającej na dodaniu 

paragrafu 2 i 3. 

 Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

k) przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej  w 

2021r., 

Edyta Krzysztofik – Dyr. Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – przedstawiła projekt uchwały 

/załącznik nr 20 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrał Sekretarz Miasta Janusz Klimek. 
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 Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

l) nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 8 miasta Opoczna, 

Justyna Małachowska – Dyr. Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawiła projekt uchwały /załącznik 

nr 21 do protokołu/. 

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

uchwały.  

m) uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. 

Maksymiliana Marii Kolbego,  

Justyna Małachowska – Dyr. Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawiła projekt uchwały /załącznik 

nr 22 do protokołu/. 

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

uchwały.  

n) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

Anna Frączek – Podinspektor w Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła projekt uchwały 

/załącznik nr 23 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: Sekretarz Janusz Klimek, radny Andrzej Rożenek, radny Marek 

Statkiewicz, radny Paweł Baran. 

 Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

B) Organizacja ruchu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy w kontekście 

bezpieczeństwa. 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Komendę Powiatową Policji                  

w Opocznie /załącznik nr 24 do protokołu/, Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie /załącznik 

nr 25 do protokołu/, Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opocznie  

/załącznik nr 26 do protokołu/ oraz Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego 

/załącznik nr 27 do protokołu/. 
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Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

C) Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2020 – koszty 

funkcjonowania OSP. 

Dariusz Rzepka – Komendant Straży Miejskiej – przedstawił informację. 

 Komisja zapoznała się z materiałem dotyczącym wydatków na cele ochrony 

przeciwpożarowej za 2020r. /załącznik nr 28 do protokołu/, informacja z działalności jednostek 

OSP z terenu Gminy Opoczno z zakresu ochrony przeciwpożarowej za rok 2020 /załącznik nr 

29 do protokołu/ oraz kosztami funkcjonowania OSP w kontekście działań inwestycyjnych 

/załącznik nr 30 do protokołu/. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

D) Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2020. 

 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez NZOZ Vita - Med /załącznik 

nr 31 do protokołu/, Szpital Powiatowy w Opocznie /załącznik nr 32 do protokołu/oraz 

Starostwo Powiatowe w Opocznie /załącznik nr 33 do protokołu/. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 9 

 Zamknięcie posiedzenia.  

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia komisji 14.10. 

Sesje i Komisje Rady Miejskiej 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: 

A. Firmowska 

Referent w Biurze Rady Miejskiej 

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

