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Protokół Nr XXXII/2021 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 29 kwietnia 2021r. 

Ad. pkt. 1. 

Otwarcie obrad. 

 

Trzydziestą drugą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 29 kwietnia 2021r. w sali 

USC Urzędu Miejskiego w Opocznie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba  

wypowiadając formułę: „Otwieram trzydziestą drugą 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. 

 

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. Prezentacja przygotowana przez młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Żeromskiego w Opocznie.   

4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.  

6. Zapytania i wolne wnioski.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu, 
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b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Opoczyńskiemu, 

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 

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

i wykupu, 

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

f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

g) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Opoczno 2030, 

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, 

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

Gminę Opoczno w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Opocznie, 

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

obywatelskiego gminy Opoczno, 

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

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej  

w 2021r., 

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

m) uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                  

dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną                           

i św. Maksymiliana Marii Kolbego, 

n) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

8. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości  

wśród nieletnich w roku 2020. 

9. Organizacja ruchu drogowego na terenie miasta i gminy w kontekście bezpieczeństwa. 

10. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2020. 

11. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ocena  

zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. 

12. Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2020  

– koszty funkcjonowania OSP. 

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

14. Zamknięcie obrad. 

 

 

 



3 
 

 

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

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miejskiej                  

o zdjęcie z porządku obrad punktu 7m) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia 

zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego. W 

związku z powyższym poinformował iż w/w projekt uchwały będzie procedowany na następnej 

sesji Rady Miejskiej. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza o zdjęcie 

z porządku obrad punktu 7m)dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany nr 

1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między 

ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

 Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0 (4 osoby nieobecne) 

przyjęła wniosek Burmistrza. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Ad. pkt. 3. 

 Prezentacja przygotowana przez młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stefana Żeromskiego w Opocznie.   

 Przedstawienie prezentacji przez młodzież reprezentującą I Liceum Ogólnokształcące 

w Opocznie, która dotyczy udziału szkoły w europejskim projekcie PULCHRA. 

 „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through 

Research and Activation” to projekt edukacyjny adresowany do społeczności szkolnych miast 

chcących poznać ideę funkcjonowania miasta jako ekosystemu, w którym wszystkie elementy 

są ze sobą powiązane i współzależne. Uczniowie opoczyńskiego liceum obecnie realizują jedno 

z dwóch wyzwań: "Zasilanie miasta bez szkody dla klimatu" oraz "Rewitalizacja przestrzeni 

miejskiej dla życia w zdrowym środowisku". 

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: radny Zbigniew Sobczyk, radny Jakub Biernacki, radna Jolanta 

Łuczka- Nita, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, Sekretarz Miasta Janusz Klimek. 

Wobec dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją i przeszła do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 4. 

Przyjęcie Protokołu Nr XXXI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji. 
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 Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, iż protokół był wyłożony do wglądu                  

w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym Statutem Gminy, jak również został 

udostępniony radnym w informatorze programu e-sesja. 

Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXXI 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 XXXI sesji Rady Miejskiej                       

w Opocznie VIII kadencji z dnia 30 marca 2021r. w wersji przedłożonej.   

Rada Miejska głosami:  za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0,  przyjęła protokół z obrad 

XXXI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021r. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

Ad. pkt. 5 i 6 

 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

 Zapytania i wolne wnioski. 

 

Burmistrz odczytał sprawozdanie za okres od 31 marca do dnia 29 kwietnia 2021r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: radny Tomasz Kopera, radny Zbigniew Sobczyk, radny Jakub 

Biernacki, radna Jadwiga Figura, radna Alicja Szczepaniak, radny Andrzej Rożenek, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, radny Jerzy Pręcikowski, radny Mieczysław 

Wojciechowski, radny Marek Sijer, radny Tadeusz Brola, radny Krzysztof Grabski, radny 

Marek Statkiewicz, radny Tomasz Rurarz, radna Jolanta Łuczka – Nita, radna Aneta Wdówka, 

radna Magdalena Belica, radny Paweł Baran, Burmistrz Dariusz Kosno, Komendant KPP 

Konrad Kobierski, Prezes Spółki PGK Krzysztof Owczarski, Prezes Spółki ZGM Marcin 

Jędrasik, Sekretarz Miasta Janusz Klimek. 

Radny Jakub Biernacki: 

- prosi, aby przy ustalaniu organizacji ruchu na ul. Westerplatte zastosować zakaz 

zatrzymywania się i postoju na odcinku od ul. Kossaka do ul. Partyzantów, 

- wnioskuje o reorganizację pracy komisji stałych Rady Miejskiej, jak również zakresu 

obowiązków oraz planów pracy tychże komisji, 

- wnioskuje, aby na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 

Samorządu w miesiącu maju wprowadzić do porządku obrad temat „Powołanie jednostek 

konsultacyjnych gminy”,  

- zwrócił się z prośbą o możliwość zainstalowania kilku lamp przy garażach na ul. Partyzantów. 

Radny Mieczysław Wojciechowski: 

- proponuje, aby zastanowić się nad zabezpieczeniem puli pieniędzy w budżecie gminy na 2022 

rok na dofinansowanie w 50% do zakupu roweru (jednak nie więcej niż 500 zł na osobę),  

- prosi o remont drogi w Libiszowie (od drogi powiatowej do  firmy Remtrak), 

- prosi o naprawę nawierzchni (uskoku) przy wiadukcie w Libiszowie Kolonii od strony ul. 
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Inowłodzkiej, 

- prosi o naprawę nawierzchni na zakręcie w Kruszewcu (niebezpieczna dziura w nawierzchni) 

oraz uprzątnięcie kruszywa z chodnika na tym zakręcie, 

- prosi o wycięcie zakrzaczeń w rowach przydrożnych w miejscowości Libiszów (w miejscu 

gdzie wykonywana była podbudowa), 

- prosi o przedstawienie informacji dotyczącej ilości wniosków złożonych na remont dróg 

asfaltowych z terenów wiejskich (z jakich sołectw) oraz informację na jaką łączną długość dróg 

złożone są w/w wnioski, 

- zwrócił się z prośbą do spółki PGK o przedstawienie radnym harmonogramu naprawy dróg.  

Radny Marek Sijer: 

- zwrócił się z prośbą, aby spółka PGK w ramach bieżącego utrzymania dróg naprawiła 

nawierzchnię na osiedlu Milenijnym (w okolicach budowanej galerii). 

Radna Jolanta Łuczka – Nita: 

- prosi o naprawę nawierzchni na odcinku ul. Inowłodzkiej zjazd do ul. Świerkowej, 

- ponawia prośbę o usunięcie suchych, zniszczonych drzew na osiedlu Ustronie, 

- prosi o oczyszczanie z piachu bocznych ulic na osiedlu Ustronie, 

- w imieniu mieszkańców prosi o oświetlenie placu zabaw oraz o kosze na śmieci 

 na osiedlu Ustronie.  

 Radny Paweł Baran:  

- złożył wniosek  o umieszczenie lamp na osiedlu Milenijnym zwłaszcza w pobliżu skrzyżowań. 

 

Wobec dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją i przeszła do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. pkt. 7.  

 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu, 

 

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

nr XXXII/340/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Opoczyńskiemu, 
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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 – 15, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                        

nr XXXII/341/2021: zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Opoczyńskiemu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 

 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrał Burmistrz Dariusz Kosno.  

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją i poddała pod głosowanie 

projekt uchwały.  

  

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

nr XXXII/342/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

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

i wykupu, 

 

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

nr XXXII/343/2021 w sprawie: emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

e) 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 – 16, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                        

nr XXXII/344/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno 

na lata 2021 – 2036. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  

 

W dyskusji głos zabrali: radny Wiesław Wołkiewicz, Burmistrz Dariusz Kosno. 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją i poddała pod głosowanie 

projekt uchwały.  

   

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

nr XXXII/345/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

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

nr XXXII/346/2021 w sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

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. 

 

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 XXXII/347/2021 w sprawie: 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. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

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

Opoczno w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie, 

 

Ewa Edyta 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 XXXII/348/2021: zmieniającą uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumień przez Gminę Opoczno w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Opocznie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

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

obywatelskiego gminy Opoczno, 

 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrali: radny Tomasz Rurarz, radny Marek Sijer, radny Jakub Biernacki, radna 

Jolanta Łuczka – Nita, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, radna Alicja Szczepaniak, 

radna Magdalena Belica, radny Krzysztof Grabski, radny Andrzej Rożenek, radny Jan Zięba, 

Burmistrz Dariusz Kosno, Sekretarz Miasta Janusz Klimek. 

 

Jakub Biernacki – radny – zgłosił swój akces do pracy w komisji weryfikacyjnej. 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją i poddała pod głosowanie 

projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 5, przeciw - 12, wstrz. – 2, nie podjęła uchwały   

zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego gminy Opoczno.                                     

 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

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

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej                      

w 2021r., 

 

Ewa Edyta 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 – 15, przeciw - 0, wstrz. – 2, podjęła uchwałę                                         

nr XXXII/349/2021 w sprawie: przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży, należnej w 2021r. 

 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

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

 

Justyna Małachowska – Dyrektor Wydz. Rozwoju Miasta – 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 XXXII/350/2021 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 8 miasta Opoczna. 

 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

n) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty, 

 

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

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, radna Magdalena Belica, Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Anna Zięba, Burmistrz Dariusz Kosno. 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją i poddała pod głosowanie 

projekt uchwały.  

 Rada Miejska głosami: za – 5, przeciw - 5, wstrz. – 7, nie podjęła uchwały  w sprawie: 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty. 

 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 8.  

 

 Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród 

nieletnich w roku 2020. 

 



11 
 

Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – przedstawił informację na 

temat bezpieczeństwa w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród 

nieletnich /załącznik nr 15 do protokołu/. 

Komendant zwrócił się z prośbą do Burmistrza o możliwość zainstalowania oświetlenia przy 

garażach na ul. Partyzantów.  

 

 W dyskusji głos zabrali: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, Burmistrz Dariusz 

Kosno. 

 

Ponadto radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Sąd Rejonowy w Opocznie 

/załącznik nr 16 do protokołu/. 

 Rada Miejska przyjęła informacje do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 9. 

Organizacja ruchu drogowego na terenie miasta i gminy w kontekście 

bezpieczeństwa. 

 

Andrzej Snopczyński – Dyrektor Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – przedstawił 

informację, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Komendę Powiatową 

Policji w Opocznie /załącznik nr 18 do protokołu/, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 

Autostrad /załącznik nr 19 do protokołu/ oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie 

/załącznik nr 20 do protokołu/. 

 Rada Miejska przyjęła informacje do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 10. 

Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2020. 

 

 Rada Miejska zapoznała się z materiałem przygotowanym przez NZOZ Vita - Med 

/załącznik nr 21 do protokołu/, Szpital Powiatowy w Opocznie /załącznik nr 22 do 

protokołu/oraz Starostwo Powiatowe w Opocznie /załącznik nr 23 do protokołu/. 

 Rada Miejska przyjęła informacje do wiadomości. 

 

 

Ad. pkt. 11. 

  

 Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ocena zasobów 

pomocy społecznej za 2020 rok. 

 

Wiesława Kurowska – Dyrektor MGOPS w Opocznie – przedstawiła informację, która 

stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

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

2020 rok /załącznik nr 25 do protokołu/ oraz informacją dotyczącą pomocy finansowej 
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świadczonej dla polskich rodzin za okres: rok 2020 oraz I kwartał 2021 roku /załącznik nr 26   

do protokołu/. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jakub Biernacki, radna Magdalena Belica, Dyrektor MGOPS 

Wiesława Kurowska. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła ją i 

przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 12. 

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

koszty funkcjonowania OSP.  

Dariusz Rzepka – Komendant Straży Miejskiej – przedstawił informację, która stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu. 

 Rada Miejska zapoznała się także z materiałem dotyczącym wydatków na cele ochrony 

przeciwpożarowej za 2020r. /załącznik nr 28 do protokołu/, oraz kosztami funkcjonowania OSP 

w kontekście działań inwestycyjnych /załącznik nr 29 do protokołu/. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: radna Magdalena Belica, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba 

Komendant SM Dariusz Rzepka. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła ją. 

Ad. pkt 13. 

  Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  

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

temat działań na rzecz ochrony powietrza, która stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Dodatkowo Rada Miejska zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Starostwo 

Powiatowe w Opocznie /załącznik nr 31 do protokołu/, Wydział Rozwoju Miasta /załącznik nr 

32 do protokołu/, a także informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim /załącznik nr 32a do protokołu/. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: Przewodnicząca Stowarzyszenia „Opoczno, chcemy żyć” Barbara 

Rogowska, radny Jakub Biernacki, radny Krzysztof Grabski, radna Magdalena Belica. 

Jakub Biernacki – radny – odczytał oświadczenie dotyczące wypowiedzi, która padła podczas 

obrad Sesji Rady Miejskie w Opocznie w dniu 28 listopada 2019r. w sprawie odlewni WIS. 
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Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej -  zwróciła się z prośbą do Burmistrza, aby 

zaproponował właścicielom spółki WIS porozumienie dotyczące przeniesienia odlewni. 

Ponadto zwróciła się z prośbą do Sekretarza oraz obsługi prawnej urzędu, aby na najbliższe 

posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej przygotowano dokumentację prawną odnośnie 

powołania Młodzieżowej Rady Gminy oraz Gminnej Rady Seniorów.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła ją. 

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 33 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 34 do protokołu.  

Ad. pkt. 15.  

 

Zamknięcie obrad. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała obecnym za 

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

„Zamykam trzydziestą drugą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 

 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 16.30 

 

 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 13 maja 2021r. 

 

Sesja on – line dostępna pod adresem: 

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

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Anna Zięba 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Firmowska  

Referent w Biurze Rady Miejskiej  

 

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

