
1 
 

  

 

RAPORT O STANIE 

GMINY OPOCZNO 

ZA 2020 ROK 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
Podstawę prawną tworzenia raportu o stanie gminy  

stanowi: art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378). 

      

 



2 
 

Spis treści  

WSTĘP .................................................................................................................................................. 4 

DEMOGRAFIA ..................................................................................................................................... 4 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO .................................................................... 11 

Nieruchomości gminne ................................................................................................ 11 

Mieszkaniowy zasób komunalny .................................................................................. 18 

Przydział i wynajmowanie lokali mieszkaniowych ........................................................ 23 

ŁAD PRZESTRZENNY ........................................................................................................................ 24 

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA ................................................................................................. 25 

Transport publiczny ..................................................................................................... 25 

Stan rozwoju sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ................................ 35 

Czystość i porządek w gminie, działania w zakresie ochrony powietrza ......................... 42 

System odbioru i unieszkodliwiania odpadów .............................................................. 50 

ZDROWIE ........................................................................................................................................... 54 

OŚWIATA ........................................................................................................................................... 59 

ROLNICTWO ...................................................................................................................................... 62 

  Warunki przyrodnicze ................................................................................................................... 62 

Dochody i wydatki związane z rolnictwem ................................................................... 64 

 Realizacja funduszu sołeckiego .................................................................................................... 65 

KULTURA FIZYCZNA, SPORT ........................................................................................................... 73 

Działania na rzecz rozwoju sportu ................................................................................ 73 

Działalność klubów i stowarzyszeń sportowych i ich osiągnięcia w zakresie sportu ....... 84 

Wypoczynek  zimowy i letni dla dzieci i młodzieży ........................................................ 96 

KULTURA I PROMOCJA ................................................................................................................... 98 

Promocja gminy........................................................................................................... 98 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury ................................................. 99 

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie ........ 103 

Sprawozdanie z działalnosci Muzeum Regionalnego w Opocznie ................................. 105 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ............................................ 108 

BEZPIECZEŃSTWO .......................................................................................................................... 109 

Zarządzanie kryzysowe, obronność i OSP .................................................................... 109 

Straż miejska .............................................................................................................. 113 

Wykaz kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta Opoczna ................................... 129 

Infrastruktura teleinformatyczna ................................................................................ 142 



3 
 

POMOC SPOŁECZNA ...................................................................................................................... 143 

Zadania, struktura i siedziba OPS ................................................................................ 143 

Zakres świadczonej pomocy społecznej ....................................................................... 145 

Projekty konkursowe .................................................................................................. 165 

INWESTYCJE .................................................................................................................................... 166 

ZADANIA GMINY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH .................................... 169 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ............................................................................................................ 178 

FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ............................................................................... 184 

REALIZOWANE PROGRAMY ......................................................................................................... 184 

Gminny program rewitalizacji ..................................................................................... 184 

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Opoczno ............................................................................ 188 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno

 .................................................................................................................................. 188 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno  ................................. 198 

Program integracji społeczności romskiej w Polsce  ..................................................... 199 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno ........................................... 199 

Roczny Program Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  ..................................... 202 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ  ..................................................................................... 204 

 

  



4 
 

WSTĘP  
 
Gmina Opoczno jest gminą miejsko – wiejską, położoną we wschodniej części 

województwa łódzkiego, w powiecie opoczyńskim. Zbiegają się tutaj granice trzech 
województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Graniczy ona z gminami:  
Gielniów  i Gowarczów – od wschodu,  Białaczów - od południa,  Sławno - od zachodu,  
Inowłódz, Poświętne i Drzewica - od północy. Jej rozciągłość południkowa wynosi 20,2 km a 
równoleżnikowa 19,0 km. Opoczno jest gminą miejsko – wiejską, którą tworzy miasto 
Opoczno oraz 40 miejscowości, w tym 34 o statusie sołectwa: Adamów, Antoniów, 
Bielowice, Brzustówek, Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Januszewice, Janów Karwicki, Kliny, 
Karwice, Kraśnica, Kraszków, Kruszewiec, Kruszewiec Kolonia, Libiszów, Libiszów Kolonia,  
Międzybórz, Modrzew, Modrzewek, Mroczków Duży, Mroczków Gościnny, Ogonowice, 
Ostrów, Różanna, Sielec, Sitowa, Sobawiny, Sołek, Stużno, Stużno Kolonia, Wola Załężna, 
Wólka Karwicka, Wygnanów, Ziębów.  

 

DEMOGRAFIA 
 

W gminie Opoczno wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. mieszkało 33 696 mieszkańców, 
20 553 osoby zamieszkiwały w mieście Opoczno, a 13 143 osoby to mieszkańcy obszaru 
wiejskiego gminy.  
Liczba ludności w gminie od wielu lat systematycznie spada. Większy spadek liczby 
mieszkańców zaobserwować można na terenie miejskim. Na obszarze wiejskim liczba 
mieszkańców utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie. W miejscowościach: 
Brzustówek, Bukowiec Opoczyński, Janów Karwicki, Kruszewiec, Mroczków Duży, Mroczków 
Gościnny, Różanna, Sielec, Sitowa, Sobawiny, Stużno, Stużno-Kolonia, Wola Załężna 
zanotowano wzrost. Największy przyrost liczby mieszkańców odnotowano w miejscowości 
Wola Załężna, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opoczno. Dynamikę zmian 
gminy Opoczno w ostatnich latach obrazują dane przedstawione w poniższych tabelach. 
Przyrost naturalny w gminie na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się na ujemnym poziomie. 
W poprzednich latach utrzymywał się na podobnym poziomie. Od 2015 r. liczba urodzeń w 
gminie była wyższa niż liczba zgonów, co powodowało, że przyrost naturalny był dodatni. 
Wskaźniki ruchu naturalnego dla gminy Opoczno są więc stosunkowo korzystne. Ogólny 
obraz statystyki demograficznej całej gminy jest względnie zadawalający, gdyż mimo 
występowania charakterystycznych dla całego polskiego społeczeństwa trendów spadku 
przyrostu naturalnego, przyrost naturalny w gminie Opoczno, do ubiegłego roku kształtował 
się  na poziomie dodatnim. W 2020 r. liczba zgonów w stosunku do 2019 r. zwiększyła się o 
24%. Największy przyrost zgonów nastąpił w czwartym kwartale ubiegłego roku. W naszej 
ocenie może być on związany ze stanem epidemii spowodowanej zakażeniem wirusem SARS-
CoV-2. 
W perspektywie kilkunastu następnych lat można zatem spodziewać się utrzymania 
struktury wiekowej ludności na podobnym poziomie. Pozwoli to utrzymać podobną liczbę 
dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach. Niepokojącym prognostykiem dla struktury 
społecznej gminy jest spadek liczby ludności w mieście, przy utrzymującej się na stabilnym 
poziomie liczby mieszkańców terenów wiejskich.  
Podstawową przyczyną zmniejszania się liczby ludności jest utrzymująca się migracja. Od 
kilku lat liczba osób wymeldowujących się poza teren gminy jest wyższa niż liczba nowych 
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zameldowań. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że statystyczne dane obejmują tylko 
ludność dokonującą formalnego wymeldowania, co jest stosunkowo rzadkie przy wyjazdach 
zagranicznych. Gmina w tym zakresie nie posiada więc dokładnych danych. W tym przypadku 
rzeczywiste saldo migracji zagranicznych może być znacznie wyższe.  
Migracje, u podłoża których leży zwykle zła sytuacja materialna oraz brak perspektyw, to 
niewątpliwie problem, który powinien być rozważany w kontekście planowanych rozwiązań 
strategicznych.  
Demografia jest jednym z najistotniejszych czynników kształtujących rynek pracy, a tym 
samym poziom rozwoju gospodarczego. Podaż zasobów ludzkich na rynku pracy uzależniona 
jest między innymi od liczby zgonów i urodzeń, czyli salda przyrostu naturalnego, natężenia 
i kierunku migracji oraz, przede wszystkim, struktury wiekowej. Struktura wiekowa przekłada 
się bezpośrednio na współczynnik aktywności zawodowej, czyli liczebność ludności w wieku 
przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym oraz, co równie istotne, na wzajemne 
zależności pomiędzy tymi trzema grupami. Udział ludności w poszczególnych grupach 
ekonomicznych jest czynnikiem, który na równi z liczbą podmiotów gospodarczych kształtuje 
poziom rozwoju gospodarczego regionu. Ponadto analiza trendów w poszczególnych 
grupach wiekowych pozwala dodatkowo prognozować przyszłe zapotrzebowanie na usługi 
szkolnictwa, opieki medycznej czy opieki społecznej.  
Spada liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym, czyli w ujęciu GUS liczba osób w wieku 18 
-59 (kobiety) lub do 64 lat (mężczyźni). Analiza wskaźników liczby ludności wskazuje, że w 
gminie Opoczno liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym jest na podobnym 
poziomie. Spada natomiast liczba ludności w wieku produkcyjnym, a rośnie liczba ludności w 
wieku poprodukcyjnym. Skutkiem tej tendencji będzie zmniejszenie zasobów na rynku pracy, 
a rosnąca grupa ludności w wieku poprodukcyjnym już w najbliższych latach będzie 
generować zapotrzebowanie na usługi medyczne, opiekuńczo -pielęgnacyjne oraz sportowe, 
rekreacyjne i wypoczynkowe. Taka tendencja wymaga również analizy pod kątem 
zapotrzebowania na zawody w perspektywie najbliższych lat. W szkolnictwie, planowaniu 
działalności gospodarczej, realizacji kursów i szkoleń zawodowych, tworzeniu gminnych 
systemów opieki społecznej, zdrowotnej oraz oferty kulturalnej wszystkie te trendy powinny 
zostać uwzględnione. 
 
Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne dla gminy Opoczno 
 

 Jednostka 
miary 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kobiety na 100 mężczyzn 

Ogółem osoba 106 106 108 108 106 106 

Urodzenia i zgony 

Ruch naturalny wg płci 

Urodzenia 

ogółem osoba 331 350 374 364 335 298 

mężczyźni osoba 169 187 194 182 165 133 

kobiety osoba 162 163 180 182 170 165 

Zgony 

ogółem osoba 325 311 323 350 322 424 

mężczyźni osoba 185 177 164 188 158 256 

kobiety osoba 140 134 159 162 164 168 
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Przyrost naturalny 

ogółem osoba 6 39 51 14 13 -126 

mężczyźni osoba -16 10 30 -6 7 -123 

kobiety osoba 22 29 21 20 20 -3 

 
Tabela 2. Podstawowe dane demograficzne dla miasta Opoczno 
 

 Jednostka 
miary 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kobiety na 100 mężczyzn 

ogółem osoba 107 108 108 108 108 109 

Urodzenia i zgony 

Ruch naturalny wg płci 

Urodzenia 

ogółem osoba 190 207 195 201 171 153 

mężczyźni osoba 92 113 107 102 85 63 

kobiety osoba 98 94 88 99 86 90 

Zgony 

ogółem osoba 190 196 180 236 202 245 

mężczyźni osoba 112 111 94 122 101 157 

kobiety osoba 78 85 86 114 101 88 

Przyrost naturalny 

ogółem osoba 0 11 15 -35 -31 -92 

mężczyźni osoba -20 2 13 -20 -16 -94 

kobiety osoba 20 9 2 -15 -15 2 

 

Tabela 3. Podstawowe dane demograficzne dla obszaru wiejskiego gminy Opoczno 

 Jednostka 
miary 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kobiety na 100 mężczyzn 

ogółem osoba 102 102 102 102 102 102 

Urodzenia i zgony 

Ruch naturalny wg płci 

Urodzenia 

ogółem osoba 141 143 179 163 164 145 

mężczyźni osoba 77 74 87 80 80 70 

kobiety osoba 64 69 92 83 84 75 

Zgony 

ogółem osoba 135 115 143 114 120 179 

mężczyźni osoba 73 66 70 66 65 99 

kobiety osoba 62 49 73 48 55 80 

Przyrost naturalny 

ogółem osoba 6 28 36 49 44 -34 

mężczyźni osoba 4 8 17 14 15 -29 

kobiety osoba 2 20 19 35 29 -5 
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Tabela 4. Migracja dla gminy Opoczno 

 
Tabela 5. Migracja dla miasta Opoczno 

 
Tabela 6. Migracja dla obszaru wiejskiego gminy Opoczno 

 
Tabela 7. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Opoczno w latach 
2015-2020 (stan na 31.XII wg danych Wydziału Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 
Urzędu Miejskiego w Opocznie) 
 

miejscowości/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo procentowe 
liczby ludności w 

2020 r. w stosunku 
do liczby ludności 

w 2015  

 
liczba ludności 

Opoczno 21 810 21 597 21 355 21 141 20 897 20 553 -6,12 

Adamów 188 190 191 192 193 193 2,59 

Antoniów 158 159 160 160 159 159 0,63 

Bielowice 901 911 916 899 897 891 -1,22 

Brzustówek 143 147 141 144 139 143 0,00 

Brzustówek-Kolonia 268 272 273 273 268 261 -2,68 

Brzuśnia 6 6 6 6 6 6 0,00 

Bukowiec 
Opoczyński 

703 708 705 701 709 711 1,12 

Dzielna 613 604 597 596 609 603 -1,66 

Migracja dla Gminy Opoczno 

 Jednostka 
miary 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

migracja 
wewnętrzna 

osoba 324 371 313 370 365 314 

migracja 
zagraniczna 

osoba 1 6 7 7 17 13 

Migracja dla miasta Opoczno 

 
Jednostka 

miary 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

migracja 
wewnętrzna 

osoba - - 266 286 247 238 

migracja 
zagraniczna 

osoba - - 7 7 17 12 

Migracja dla obszaru wiejskiego gminy Opoczno 

 
Jednostka 

miary 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

migracja 
wewnętrzna 

osoba - - 47 84 118 76 

migracja 
zagraniczna 

osoba - - 0 0 0 1 
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Janów Karwicki 295 295 296 302 312 318 7,23 

Januszewice 425 420 422 422 430 423 -0,47 

Karwice 223 223 218 222 216 213 -4,69 

Kliny 359 363 373 378 381 381 5,77 

Kraszków 362 354 350 348 339 338 -7,10 

Kraśnica 656 656 648 638 648 648 -1,23 

Kruszewiec 275 277 274 271 270 272 -1,10 

Kruszewiec-Kolonia 330 329 331 335 336 335 1,49 

Libiszów 495 493 488 484 479 470 -5,32 

Libiszów-Kolonia 312 319 322 317 320 317 1,58 

Międzybórz 240 241 240 246 241 235 -2,13 

Modrzew 208 205 200 192 197 194 -7,22 

Modrzewek 88 88 89 88 85 80 -10,00 

Mroczków Duży 430 432 425 421 418 422 -1,89 

Mroczków Gościnny 498 495 491 483 481 487 -2,26 

Ogonowice 868 861 862 848 832 820 -5,85 

Ostrów 664 653 651 651 647 645 -2,95 

Różanna 418 424 440 442 458 461 9,33 

Sielec 110 112 111 110 113 115 4,35 

Sitowa 468 467 460 459 453 457 -2,41 

Sobawiny 455 460 475 478 478 483 5,80 

Sołek 77 73 73 70 71 70 -10,00 

Stużno 199 195 195 198 199 200 0,50 

Stużno-Kolonia 148 147 147 152 153 155 4,52 

Wola Załężna 819 837 855 871 870 883 7,25 

Wólka Karwicka 153 152 156 152 148 142 -7,75 

Wólka Karwicka-
Kolonia 

64 65 68 71 71 71 9,86 

Wygnanów 364 360 362 361 352 344 -5,81 

Zameczek 75 74 71 70 69 68 -10,29 

Ziębów 133 132 134 135 130 129 -3,10 

Razem 35 001 34 796 34 571 34 327 34 074 33 696 -3,87 

 
Tabela 8. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy – gmina Opoczno 

 Jednostka 
miary 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

stan ludności 

ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg 
płci 

w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem osoba 6 724 6 622 6 570 6 511 6 463 6 380 

mężczyźni osoba 3 382  3 352 3 316 3 284 3 261 3 216 

kobiety osoba 3 342 3 270 3 254 3 227 3 202 3 164 

w wieku produkcyjnym 

ogółem osoba 22 663 22 421 22 055 21 634 21 198 20 740 
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Tabela 9. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy – miasto Opoczno 

 

 Jednostka 
miary 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

stan ludności 

ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg 
płci 

w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem osoba 3 828 3 750 3 691 3 653 3 584 3 489 

mężczyźni osoba 1 953 1 917 1 885 1 865 1 836 1 778 

kobiety osoba 1 875 1 833 1 806 1 788 1 748 1 711 

w wieku produkcyjnym 

ogółem osoba 14 409 14 165 13 813 13 459 13 115 12 743 

mężczyźni osoba 7 519  7 407 7 251 7 099 6 933 6 758 

kobiety osoba 6 890 6 758 6 562 6 360 6 182 5 985 

w wieku poprodukcyjnym  

ogółem osoba 3 573 3 682 3 851 4 029 4 182 4 321 

mężczyźni osoba 1 035 1 059 1 123 1 193 1 270 1 303 

kobiety osoba 2 538 2 623 2 728 2 836 2 912 3 018 

 
Tabela 10. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy – obszar wiejski gminy Opoczno 

 

 Jednostka 
miary 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

stan ludności 

ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg 
płci 

w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem osoba 2 898 2 872 2 879 2 858 2 879 2 891 

mężczyźni osoba 1 429 1 435 1 431 1 419 1 426 1 438 

kobiety osoba 1 467 1 437 1 448 1 439 1 453 1 453 

w wieku produkcyjnym 

ogółem osoba 8 254 8 256 8 242 8 175 8 083 7 997 

mężczyźni osoba 4 461 4 462 4 450 4 417 4 374 4 312 

kobiety osoba 3 793 3 794 3 792 3 758 3 709 3 685 

w wieku poprodukcyjnym  

ogółem osoba 2 041 2 071 2 095 2 153 2 231 2 255 

mężczyźni osoba 627 627 665 692 739 752 

kobiety osoba 1 414 1 444 1 430 1 431 1 492 1 503 

mężczyźni osoba 11 980 11 869 11 701 11 516 11 307 11 070 

kobiety osoba 10 683 10 552 10 354 10 118 9 981 9 670 

w wieku poprodukcyjnym  

ogółem osoba 5 614  5 753 5 946 6 182 6 413 6 576 

mężczyźni osoba 1 662 1 686 1 788 1 885 2 009 2 055 

kobiety osoba 3 952 4 067 4 158 4 297 4 404 4 521 
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Tabela 11. Czynności zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Opocznie                                           

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.  

   

Lp. Raport z czynności zrealizowanych przez 
 Urząd Stanu Cywilnego w Opocznie  

                  ( od 01.01.2020- 31.12.2020 r.) 

Ilość spraw 

1 2 3 

Rejestracja Stanu Cywilnego  

  
Sporządzanie aktów stanu cywilnego 
 - urodzenia,                                                    
 - wpis aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego dziecka  
urodzonego za granicą, 
 
-  małżeństwa  
   (w tym małżeństwa zawierane przed kierownikiem USC - 39 ),  
   ( oraz małżeństwa zawierane w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 
k.r.o. tzw. Konkordatowe - 90).  
  
- wpis aktu małżeństwa zawartego za granicą, do rejestru stanu 
cywilnego,  
  
  - zgony,  
 
  - wpis aktu zgonu osoby zmarłej za granicą, do rejestru      stanu 
cywilnego 
                                                  Ogółem : 

 
 

372 
30 

 
 

129 
 
 
 

8 
 
 

534 
 

1 
 
 

1.074 

2 Usuwanie niezgodności w PESEL 1.719 

3 Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego 

134 

4 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, 
zupełnych, na drukach  wielojęzycznych) 

3.978 
 

5 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń   
222 

6 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego  
604 

7 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 2.647 

8 Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 5.625 

9 Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 11 

  
Inne zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego  
 

1 Jubileusze małżeńskie ( 50 lat zawarcia małżeństwa) 9 par 

2  100 – urodziny osoby  3 osoby 
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej realizowana  w ramach 
wydziału spraw społecznych. 
 
W okresie od 01-01-2020 do 31-12- 2020 dokonano 1480 czynności dotyczących CEIDG tj.: 
257 - założenie działalności 
580 - zmiany we wpisie 
155 - zmiany z zawieszeniem 
107 - zmiany ze wznowieniem 
12  -  zmiany z zakończeniem działalności 
95   - zakończenie działalności. 
Według stanu na dzień 31-12-2020 roku ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej na terenie gminy Opoczno wyniosła: 
1468 - Wpisy aktywne 
244 - Wpisy zawieszone 
 
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 
W 2020 roku wydano 68 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w tym do spożycia 

a) poza miejscem sprzedaży – 42, 
b) w miejscu sprzedaży - 26. 

Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stan na dzień 31.12.2020 roku 
a) poza miejscem sprzedaży – 203, 
b) w miejscu sprzedaży - 63. 

Przedsiębiorcy w 2020 roku nie wnioskowali o wydanie zezwoleń na sprzedaż jednorazową. 
Nie prowadzono żadnych postępowań administracyjnych związanych ze sprzedażą napojów 
alkoholowych osobom nieletnim. 
Ponadto w ubiegłym roku wydano 14 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych z czego: 
- 9 dotyczyło likwidacji punktu sprzedaży, 
- 4 zmiana rodzaju działalności, 
- 1 niedokonania opłaty jednej raty za zezwolenie. 
 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 
Nieruchomości gminne 

 
             Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) – dalej zwanej uogn  - do 
gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią  przedmiot własności 
Gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące 
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Stosownie do art.25 uogn zasobem 
nieruchomości Gminy Opoczno gospodaruje Burmistrz Opoczna.  
        Gospodarowanie zasobem polega między innymi na ewidencjonowaniu nieruchomości 
zgodnie z katastrem nieruchomości, wycenie tych nieruchomości, zabezpieczeniu 
nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonywaniu czynności związanych z 
naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, współpracy z innymi 
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organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu 
Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, zbywaniu oraz 
nabywaniu nieruchomości do zasobu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu oraz ich obciążaniu ograniczonymi prawami 
rzeczowymi (użytkowanie, służebność gruntowa, przesyłu), podejmowaniu czynności w 
postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych 
praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o 
roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności 
nieruchomości przez zasiedzenie, składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych na 
nieruchomości Gminy Opoczno oraz o wpis w księdze wieczystej oraz sporządzaniu planów 
wykorzystania zasobu. 
       Obowiązek ewidencjonowania nieruchomości dotyczy, oprócz nieruchomości 
pozostających w zasobie Gminy Opoczno, również nieruchomości Gminy Opoczno oddanych 
w użytkowanie wieczyste.  
       Ewidencjonowanie stosownie do art. 23 ust.1c uogn obejmuje w szczególności 
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, 
powierzchnie nieruchomości, wskazanie dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  przez   
Gminę Opoczno  praw  do  nieruchomości,  w przypadku braku księgi wieczystej, 
przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 
braku planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości Gminy Opoczno oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej 
aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, informacje o zgłoszonych roszczeniach 
do nieruchomości, informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i 
sądowych.  
           Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Opoczno odbywa się oprócz w/w 
przepisów prawa także na podstawie aktów prawa miejscowego, a w szczególności : 

1) Uchwały Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z dnia 12.05.2011 r., Nr 136, 
poz.1252), 

2) Uchwały Nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2011 r.                   
w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. 
Łódzkiego z dnia 25.01.2012 r., poz. 248), 

3) Uchwały Nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości i 
bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 
stanowiących własność Gminy Opoczno niezbędnych do poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami 
wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego 
lokalu (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z dnia 04.08.2015 r., poz. 3087), 

4) Uchwały Nr XXII/216/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r.                              
w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno                  
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z dnia 
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21.07.2016 r., poz.3450), 
5) Uchwały Nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2018 r. w 

sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność 
Gminy Opoczno w prawo własności i wysokości stawek procentowych tych bonifikat 
(Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z dnia 06.12.2018 r., poz.6423), 

6) Uchwały Nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. 
Urzęd. Woj. Łódzkiego z dnia 19.07.2019 r. poz.4151), 

7) Zarządzenia Nr 3/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie 
ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność Gminy Opoczno 
pod pawilonami handlowymi znajdującymi się w wyremontowanej części targowiska 
miejskiego w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 66, 

8) Zarządzenia Nr 131/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 15 września 2020 r. w sprawie 
ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego, najmu i użytkowania 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno oraz wysokości minimalnych 
stawek czynszu dzierżawnego, najmu i użytkowania nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Opoczno z przeznaczeniem pod reklamy. 

 
         Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Opoczno następuje głównie poprzez:  
1) zakup, zamianę, darowiznę;  
2) komunalizację – nabycie własności nieruchomości z mocy prawa lub na wniosek na 
podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 653 z późn. 
zm.);  
3) nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych – wydanych w sprawie nabywania 
gruntów m.in: pod drogi zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 z 
późn. zm.), na podst. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), na podst. art. 12 ust. 4 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn.zm.);  
4) inne czynności prawne jak np. pierwokup, zasiedzenie, spadek. 
Do gminnego zasobu nabywane są nieruchomości służące realizacji zadań własnych oraz 
nieruchomości, które podlegają przejęciu na rzecz Gminy Opoczno z mocy prawa.  
Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również planowane do realizacji inwestycje. 
Zbyciu podlegają nieruchomości, które nie są niezbędne do realizacji celów publicznych, w 
szczególności poprzez sprzedaż, zamianę, darowiznę. 
 
       Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Opoczno odbywa się zgodnie z 
zasadami prawidłowej gospodarki, o której mowa w art.12 uogn. Jest on wykorzystywany na 
cele rozwojowe gminy i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w 
szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym 
budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów 
publicznych. 
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       W roku 2020 w ramach gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Opoczno 
podjęte zostały następujące czynności: 
- określono wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub zagospodarowania, 
- naliczono opłat za udostępnianie nieruchomości gminnych oraz prowadzono windykację 
należności, 
- kontynuowano trwające i podejmowano nowych czynności w postępowaniach 
administracyjnych i sądowych w sprawach dotyczących własności i innych praw rzeczowych 
na nieruchomościach, o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie, nabycie prawa 
własności nieruchomości w drodze komunalizacji  oraz składano wnioski założenie ksiąg 
wieczystych, 
- przeprowadzano wizje w terenie w celu określenia stanu nieruchomości i ich 
zagospodarowania, sposobie ich wykorzystania oraz ustalenie czynności niezbędnych do 
zabezpieczenia nieruchomości pozostających w zasobie, 
- określono wartości nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, 
dokonano wypowiedzenia i aktualizacji obowiązujących opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego. 
Podejmowane były działania zmierzające do pozyskania terenów do realizacji zadań gminy.   
      Na dzień 31.12.2020 r. w skład zasobu nieruchomości Gminy Opoczno weszły grunty o 
łącznej powierzchni 637,7586 ha, w tym 3.532 działek. Program i sposób ich 
zagospodarowania wynika  z obowiązujących przepisów prawa oraz ustaleń zawartych w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  
      Na dzień 31.12.2020 r. w użytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Opoczno pozostają grunty o łącznej powierzchni 9,3851 ha, w tym 181 działek. 
Sposób ich zagospodarowania przez użytkowników wieczystych wynika z obowiązujących 
przepisów prawa oraz ustaleń zawartych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego i decyzjach ustalających warunki zabudowy.  
     Poniższa tabela przedstawia łączną powierzchnię nieruchomości zasobu Gminy Opoczno 
oraz nieruchomości Gminy Opoczno oddanych w użytkowanie wieczyste wg klasyfikacji 
środków trwałych. 
 
Tabela 12. Zestawienie rodzaju gruntów i ich ilość oddanych w użytkowanie wieczyste,                    

wg klasyfikacji środków trwałych 

L.p.  Rodzaj gruntów  Ilość (ha) 

1. Grunty orne 54,0347 

2. Łąki trwałe 16,5833 

3. Pastwiska trwałe 5,3918 

4. Grunty zadrzewione i zakrzewione 0,2051 

5. Tereny mieszkaniowe  55,5899 

6. Tereny przemysłowe 34,7409 
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7. Inne tereny zabudowane 48,5659 

8. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy 

61,5322 

9. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 20,2097 

10. Drogi 335,2872 

11. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych 7,8219 

12 Inne tereny komunikacyjne 0,8498 

13 Grunty pod wodami powierzchniowymi 6,3313 

Łącznie 647,1437     

 
   Zgodnie ze stanem na 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów pozostających w trwałym 
zarządzie samorządowych jednostek organizacyjnych wynosi 15,7000 ha, w tym 39 działek: 
szkoły i przedszkola 15,1271 ha  oraz Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 0,5729 ha.   
         Poniższa tabela przedstawia łączną powierzchnię gruntów pozostających w trwałym 
zarządzie wg klasyfikacji środków trwałych. 
 
 Tabela 13. Zestawienie rodzaju gruntów i ich ilość pozostających w trwałym zarządzie,                   

wg klasyfikacji środków trwałych 

L.p.  Rodzaj gruntów  Ilość (ha) 

1. Tereny mieszkaniowe 0,8300 

2. Inne tereny zabudowane 14,4302 

3. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy 

0,4398 

Razem 15,7000 

 
W 2020 r. zbyto grunty o łącznej powierzchni 1.4177 ha w tym: 

• w trybie przetargowym zbyto 31 nieruchomości, w tym: 
- 22 nieruchomości położone w m. Opocznie obr.10 przy ul. Wyszyńskiego  

przeznaczone  pod budowę garaży,   

-  4 nieruchomość położone na osiedlu Milenijnym w Opocznie przy ul. Popiełuszki, 

przy ul. Św. Marii Magdaleny,  

-  1 nieruchomość położona w Opocznie przy ul. Partyzantów, 

 - 4 nieruchomości położone w Opocznie (przy granicy z obr. Różanna),  
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• w trybie bezprzetargowym zbyto 7 nieruchomości, w tym: 
- 1 nieruchomość na rzecz dzierżawcy nieruchomości (dzierżawca był właścicielem 

naniesienia w postaci garażu) położoną w obr. 12 m. Opocznie, Os. za Wulkanem. 

- 6 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. 

położoną w m. Opocznie przy ul. Tujowej, 2 działki - przy ul. Spokojnej, przy                                   

ul. Wałowej, przy ul. Inowłodzkiej oraz przy ul. Witolda Pileckiego. 

 

Tabela 14. Szczegółowe zestawienie sprzedanych nieruchomości     

 
Lp. Położenie działki Numer 

działki 
Powierzchnia 

działki                
w ha 

 

Przeznaczenie Forma zbycia 

 

1. 

obr. 6 

m.  Opoczno 

przy ul. Tujowej 

940/2 

 

0,0261 ha S- tereny zabudowy 

mieszkaniowej  

jednorodzinnej 

Sprzedaż w formie bezprzetargowej na 

poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej 

2 obr. 13 

m.  Opoczno 

przy ul. Spokojnej 

495/3 

 

0,0193 ha S- tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz spalsko-sulejowskim 
obszarze chronionego krajobrazu 

Sprzedaż w formie bezprzetargowej na 

poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej 

3. obr. 13 

m. Opoczno 

przy ul. Spokojnej 

495/2 

 

0,0125 ha S- tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz spalsko-sulejowskim 
obszarze chronionego krajobrazu 

Sprzedaż w formie bezprzetargowej na 

poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej 

4. obr. 19 

m. Opoczno 

przy ul. Wałowej 

52/2 

  

0,0076 ha S- znajduje się w terenach łak i 

pastwisk oraz spalsko-
sulejowskim obszarze 

chronionego krajobrazu 

Sprzedaż w formie bezprzetargowej na 

poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej 

5. obr. 7  

m. Opoczno  

przy ul. Popiełuszki 

486/1 

 

0,0510 ha P – w terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  
Sprzedaż w drodze przetargu 

6. obr. 7 

m. Opoczno 

przy ul. Popiełuszki 

 472 

 

0,0763 ha P – w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  

Sprzedaż w drodze przetargu 

7. obr. 7  

m. Opoczno 

przy ul. Popiełuszki 

  498  

 

0,0739 ha P – w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż w drodze przetargu 

8. obr. 7  

m. Opoczno 

przy ul. Św. Marii 

Magdaleny 

435 

 

0,0834 ha P – w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż w drodze przetargu 

9. obr. 10  

m. Opoczno 

ul. Partyzantów  

783  

 

0,0663 ha P-  w terenach zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej 

Sprzedaż w drodze przetargu 

10. obr. 15  

m. Opoczno 

(przy obr. Różanna) 

163/5 

 

0,3073 ha S- teren łąk i pastwisk, w 
terenach potencjalnego 

zagrożenia powodziowego w 

obszarze systemu 
przyrodniczego miasta oraz spal. 

sulejow. obszarze chronionego  

krajobrazu    

Sprzedaż w drodze przetargu 

11. obr. 15  

m. Opoczno 

(przy obr. Różanna) 

163/6  0,3070 ha S- teren łąk i pastwisk, w 

terenach potencjalnego 

zagrożenia powodziowego w 
obszarze systemu 

przyrodniczego miasta oraz spal. 

sulejow. obszarze chronionego  
krajobrazu    

Sprzedaż w drodze przetargu 

12. 

 

 

13. 

obr. 15  

m. Opoczno 

(przy obr. Różanna) 

163/3 

 

0,3030 ha 

 

S- teren łąk i pastwisk, w 

terenach potencjalnego 
zagrożenia powodziowego w 

obszarze systemu 

przyrodniczego miasta oraz spal. 
sulejow. obszarze chronionego  

krajobrazu    

Sprzedaż w drodze przetargu 

163/4 0,3046 ha Sprzedaż w drodze przetargu 
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14. obr. 7 

 m. Opoczno 

ul. Inowłodzkiej 

186/3 

347/1 

 

o łącznej pow. 

0,0163 ha 

P- teren istniejącej  drogi ul. 

Inowłodzka 

S- tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż w formie bezprzetargowej na 

poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej 

15. obr. 12 

m Opoczno 

Os. za Wulkanem 

1154/3

5 

0,0021 ha S – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej                

na rzecz dzierżawcy 

 

 

16-

26 

obr. 10 

m. Opoczno 

ul. Wyszyńskiego 

794/83 

794/84 

794/85 

794/86 

794/87 

794/88 

794/89 

794/90 

794/91 

794/92 

794/93 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0029 ha 

0,0029 ha 

P – tereny parkingów  i garaży Sprzedaż w drodze przetargu 

 

 

 

27- 

37 

obr. 10 

m. Opoczno  

ul. Wyszyńskiego 

794/72 

794/73 

794/74 

794/75 

794/76 

794/77 

794/78 

794/79 

794/80 

794/81 

794/82 

0,0029 ha 

0,0029 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

0,0028 ha 

P – tereny parkingów  i garaży Sprzedaż w drodze przetargu 

38 obr. 12 

m. Opoczno 

ul.W. Pileckiego 

46/1 

 

0,0060 ha S- tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Sprzedaż w formie bezprzetargowej na 
poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej 

Razem 1,4177 

 
gdzie:  P - plan zagospodarowania przestrzennego 
            S – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 
     Aktami notarialnymi sprzedano 22 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 675,14 m² w 
budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności 
gruntu. 
        
           W 2020 r. Gmina Opoczno do zasobu mienia komunalnego nabyła 2 nieruchomość o 

łącznej powierzchni 0,3496 ha, w tym: 

• 1 nieruchomości w formie kupna-sprzedaży,  

• 1 nieruchomość w formie darowizny, 
oraz udziały 12/27 części w nieruchomościach położonych w obr. Adamów w formie 

darowizny od osób fizycznych. 
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Tabela 15. Szczegółowe zestawienie nabytych nieruchomości w formie aktu notarialnego 

 
Na mocy prawomocnych decyzji Wojewody Łódzkiego tzw. decyzji komunalizacyjnych Gmina 
Opoczno nabyła własność nieruchomości o łącznej powierzchni 2,3263 ha (10 działek). Były 
to nieruchomości: 
-  drogowe położone we wsi  Sobawiny,  m. Opocznie obr.19– część ul. Wałowej, obr.11 – 
część ulicy Krasickiego, obr.12 - część ulicy Kuligowskiej, 
- inne nieruchomości lub ich części położone w m. Opocznie obr.10 przy ul. Przemysłowej                             
i m. Opocznie obr. 12 przy ul. W.Pileckiego. 
     Ponadto na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Opocznie Gmina Opoczno nabyła 
spadek po osobach fizycznych tj. udział 72/384 części w nieruchomości zabudowanej 
położonej w m. Opocznie obr.13 przy ul. Szpitalnej 1.  
 
Mieszkaniowy zasób komunalny 

 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. administruje gminnym zasobem 

mieszkaniowym w budynkach komunalnych i zasobem mieszkaniowym w budynkach 
Wspólnot Mieszkaniowych oraz  lokalami użytkowymi na podstawie umowy dzierżawy od 
02.01.2006 r. Cały komunalny zasób mieszkaniowy na dzień 31.12.2020r. obejmuje 534 
lokale o łącznej powierzchni 21 058,08 m2 , z którego Gmina obowiązana jest wydzielić część 
lokali, jako lokale najmu socjalnego i na dzień 31.12.2020r. to 85 lokali o łącznej pow. 
2593,81 m². 
W zasobie mieszkaniowym Gminy Opoczno znajduje się również 16 lokali użytkowych o 
łącznej powierzchni użytkowej 962,60 m². 
W skład zasobu mieszkaniowego - komunalnego na terenie Miasta i Gminy Opoczno na 
dzień 31.12.2020 r. wchodzą:  
1. Budynki komunalne, których jest 33 z 286 lokalami  mieszkalnymi o łącznej powierzchni 
użytkowej 10 933,87 m2 z wydzielonymi 67 lokalami najmu socjalnego o łącznej powierzchni 
użytkowej 2042,16 m². 
2. Lokale komunalne w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych, 
administrowanych przez ZGM , których jest 213 o łącznej powierzchni użytkowej 8301,02 m2 
z wydzielonymi 18 lokalami najmu socjalnego o łącznej powierzchni użytkowej 551,65 m².  
3. Lokale komunalne znajdujące się we Wspólnotach nieadministrowanych przez Z G M, 
których jest 35 o łącznej powierzchni użytkowej 1823,19 m². 
 

 

Lp. 

Numer działki Powierzchnia działki 

w ha 

Położenie 

działki 

Cel  nabycia i forma nabycia 

 

 

1.  206/1 

 

0,04 ha obr.  

Kolonia Ziębów 

z przeznaczeniem na realizacje zadań 

własnych darowizna 

2. 1210/8 

 

0,3066 ha obr. Kliny nabycie nieruchomości pod parking przy 

Stacji Opoczno Południe kupno sprzedaż 

3. 812/1 

815/1 

 

łączny nabyty udział 

12/27 części 

0,06 ha 

0,07 ha 

obr. Adamów pod  realizację potrzeb lokalnej 

społeczności darowizna 
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 Wyposażenie techniczne budynków komunalnych oraz wykaz robót remontowych 
wykonanych w 2020 roku  i w ostatnim czasie w budynkach komunalnych: 

• Budynki z instalacją wodną ,bez kanalizacji – szt. 3  

• Parkowa 1,5,34 -  Wykonana jest częściowo instalacja kanalizacyjna w budynkach i 
wydzielenie pomieszczeń łazienkowych. W 2018r wykonane zostały przyłącza 
kanalizacyjne do poszczególnych budynków. W 2019r   instalację kanalizacyjną wraz z 
wydzieleniem pomieszczeń łazienkowych wykonano w 7 lokalach. Wyremontowano 
jeden lokal nr 4.. W 2020 roku podłączono do kanalizacji, dokonano montażu 
instalacji centralnego ogrzewania z piecokuchni, wydzielono pomieszczenie 
łazienkowe w jednym lokalu  ul. Parkowa 5/1, dokonano również wymiany drzwi 
wejściowych w mieszkaniu nr 7 w budynku ul. Parkowa 5. Dalsze prace w tym 
zakresie zaplanowane są 2021 roku.  Istnieje możliwość podłączenia budynków do 
sieci gazowej. 

• Budynki z instalacją wodną, kanalizacyjną i ogrzewaniem piecowym szt. 19: 

• 1-go Maja 11- w 2018r wykonana została dokumentacja techniczna na przebudowę i 
remont oraz instalację wod - kan. w lokalach mieszkalnych wraz z wydzieleniem 
łazienek. istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci co w długiej perspektywie  

• Janasa 2 - dokonano remontu instalacji wod – kan w lokalu nr 2, budynek w złym 
stanie technicznym, została wykonana ekspertyza techniczna budynku, szacunkowy 
koszt wykonania robót remontowych wynosi 530 000 zł, istnieje możliwość 
podłączenia budynku do sieci  co.  

• Janasa 15 - dokonano wymiany 1 szt. pieca grzewczego w mieszkaniu nr 4, dokonano 
wymiany drzwi wejściowych w mieszkaniu nr 4a, wykonano remont lokalu nr 4, 
istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.  

• Janasa 17 - wykonano modernizację instalacji wentylacyjnej w budynku, częściową 
wymianę rynien i rur spustowych,  istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci 
sieci ciepłowniczej.  

• Janasa 19 -  wykonano remont lokalu nr 2,  dokonano wymiany pieca kaflowego na 
przenośny, istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.  

• Janasa 21 - wykonano modernizację instalacji wentylacyjnej w budynku, dokonano 
wymiany pieca grzewczego w lokalu nr 2, istnieje możliwość podłączenia budynku do 
sieci ciepłowniczej. 

• Plac Kilińskiego 16 - w 2018 roku w budynku wykonano termomodernizację, 
dokonano wymiany kuchni przenośnej w lokalu nr 1, istnieje możliwość podłączenia 
budynku do sieci ciepłowniczej.  

•  Limanowskiego 33 – istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej 
lub gazowej.  

• Sobieskiego 1 – wykonano częściowe krycie dachu papą termozgrzewalną, wykonano 
malowanie klatki schodowej, wykonano remont lokalu nr 1, budynek w złym stanie 
technicznym, została wykonana ekspertyza techniczna budynku, szacunkowy koszt 
wykonania robót remontowych to kwota 625 000 zł , istnieje możliwość podłączenia 
budynku do sieci ciepłowniczej. 

• Sobieskiego 3 - wykonano remont łazienki w lokalu nr 2, wykonano projekt 
techniczny termomodernizacji budynku, istnieje możliwość podłączenia budynku do 
sieci ciepłowniczej. 
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• Sobieskiego 4 - budynek przewidziany w 2021 roku do kompleksowej 
termomodernizacji / dofinansowanie ze środków unijnych /, podpisano umowę z 
Zakładem Energetyki Cieplnej na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.  

• Staromiejska 39 – dokonano wymiany wkładu kominowego, budynek wyposażony w 
instalacje centralnego ogrzewania z piecokuchni, istnieje możliwość podłączenia 
budynku do sieci ciepłowniczej.  

• Szewska 1 - wykonano remont kominów, wykonano remont lokalu nr 8, , istnieje 
możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. 

• Szpitalna 3 – wykonano remont kominów, wykonana została dokumentacja 
techniczna na przebudowę i remont oraz instalację wod - kan. w lokalach 
mieszkalnych, istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. 

• Szpitalna 4 -  wykonano remont kominów, wykonano remont lokalu nr 3 , istnieje 
możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.  

• Zjazdowa 15 - wykonano modernizację instalacji wentylacyjnej w budynku, istnieje 
możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej. 

• Kraszków 39A -  wykonano montaż ław kominiarskich i stopnic na dachu budynku, nie 
ma możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, można wykonać 
instalacje centralnego ogrzewania z piecokuchni. 

• Szpitalna 6 - wykonano remont kominów, istnieje możliwość podłączenia budynku do 
sieci ciepłowniczej.  

• Kościuszki 20 budynek wyłączony z użytkowania, do rewitalizacji. 

• Budynki z instalacja wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania – szt. 5: 

• Plac Kościuszki 6 - dokonano wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych  szt. 
3, wykonano remont lokalu nr 9, wykonano częściowe krycie dachu papą 
termozgrzewalna,  w 2019 roku wykonano instalację centralnego ogrzewania w 
budynku i podłączono budynek do sieci ciepłowniczej.  

• Pl. Kościuszki 7 - dokonano wymiany drzwi wejściowych do klatki schodowej, 
wykonano częściowe krycie dachu papą termozgrzewalną oraz dokonano naprawy 
kominów, w 2019 roku wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku i 
podłączono budynek do sieci ciepłowniczej. 

• Mroczków 20a - dokonano wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 2, 
wykonano montaż kratek wentylacyjnych na kominach, centralne ogrzewanie z 
kotłowni lokalnej na ekogroszek.  

• Limanowskiego 3 -  dokonano wymiany odcinka instalacji kanalizacyjnej opracowany 
został projekt techniczny na wykonanie przyłącza i instalację kanalizacji deszczowej 
na terenie posesji, centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej na ekogroszek. Istnieje 
możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej . 

• Staromiejska 137 - budynek wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania z 
piecokuchni, istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci gazowej. 

• Budynki z instalacją wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 
szt. 4:  

• Rolna 14 - dokonano montażu automatyki z regulatorem na kotłach olejowych, 
dokonano wymiany ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych, wykonano naprawę i 
uszczelnienie kominów, w roku 2020 wykonano przyłącze gazowe do budynku, w 
dalszej perspektywie istnieje możliwość wykonania instalacji gazowej oraz zmiany 
źródła ogrzewania na gazowe, obecnie w budynku znajduje się lokalna kotłownia 
olejowa.  
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• Zjazdowa 13 - wykonano przebudowę i remont budynku gospodarczego według 
projektu technicznego,  w budynku znajduje się lokalna kotłownia na ekogroszek, 
istnieje możliwość podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej. 

• Plac Zamkowy 2 - Wykonano montaż odcinka instalacji wodnej w lokalu nr 2, 
wykonano ekspertyzę techniczną budynku, wykonano projekt techniczny 
termomodernizacji budynku, wykonano instalację centralnego ogrzewania w 
budynku i podłączono do sieci ciepłowniczej, w budynku znajduje się węzeł 
ciepłowniczy, wykonano również przebudowę lokalu użytkowego na mieszkalny. 

• Dworcowa 2 – Wykonane zostały  zalecenia zawarte w decyzji nr 44/2019 z dnia 14 
maja 2019r Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie. Dokonano 
termomodernizacji budynku, wykonano remont klatki schodowej, dokonano 
częściowej naprawy więźby dachowej, wymieniono pokrycie dachowe.  Budynek 
został wyposażony w instalację centralnego ogrzewania i podłączony do miejskiej 
ciepłowniczej. Budynek posiada własny węzeł cieplny.  

• Budynki z instalacją wodną, kanalizacyjną centralnego ogrzewania, ciepłej wody, w 
których urządzenia sanitarne / łazienki/ są poza mieszkaniami na korytarzach  
– szt. 2:  

• Przemysłowa 3 - wykonano zalecenia zawarte w ekspertyzie dotyczącej 
bezpieczeństwa pożarowego budynków, dokonano wymiany odcinka pionu 
kanalizacyjnego, Dokonano wymiany wodomierzy na pionach c. w., budynek 
podłączony do sieci ciepłowniczej. 

• Przemysłowa 3A - wykonano zalecenia zawarte w ekspertyzie dotyczącej 
bezpieczeństwa pożarowego budynków  wykonano remont lokalu nr 33, budynek 
podłączony do sieci ciepłowniczej. 

• Remonty lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych: 

• Dokonano wymiany drzwi wejściowych w mieszkaniu na 1 w budynku przy ul. 
Staromiejskiej 14A. 

• Dokonano wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu inr 60 w budynku przy ulicy 
Norwida 3. 

• Wykonano remont lokali nr 3 i nr 21 w budynku przy ul. Janasa 9. 

• Wykonano remont lokalu nr 7 w budynku przy ul. Staromiejska 14A. 

• Dokonano wymiany pieca kaflowego na przenośny w lokalu nr 3 w budynku przy ulicy 
Janasa 9. 

• Dokonano wymiany pieca przenośnego w lokalu nr 7 w budynku przy ulicy Janasa 9. 
 

Kwestie dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określa ustawa 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).  Zgodnie z art. 4 
tego aktu prawnego tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy, która na zasadach i w wypadkach 
przewidzianych w ustawie zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych 
o niskich dochodach, a także zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne. Zasady 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opoczno określa 
uchwała nr XII/110/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 11 października 2007 ze zmianami 
(uchwała Nr XLVI/505/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 29.06.2018 r.) zaś zasady 
zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno w trybie 
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bezprzetargowym  uchwała nr XXII/216/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca  
2016 roku. 

Budynki komunalne stanowią najstarszą część zasobów mieszkaniowych na terenie 
miasta, na ogół o znacznym stopniu zużycia technicznego, wyeksploatowane, wymagające 
gruntownych remontów i równocześnie dużych nakładów finansowych na ich 
przeprowadzenie. Większość z nich wybudowana została w latach 1900 - 1930. Budynki te 
posiadają niewielkie wyposażenie techniczne, najczęściej są to woda, kanalizacja 
i ogrzewanie piecowe.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż stale ubywa mieszkań komunalnych. Zasób 
mieszkaniowy komunalny zmniejszył się po dokonaniu   rozbiórki czterech budynków 
komunalnych przy ulicy 17-ego Stycznia 20, Inowłodzkiej 20, Targowej 7, Plac Kościuszki 15A 
a także poprzez zbywanie lokali / sprzedaż / w trybie bezprzetargowym przez najemców  Od 
2005 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020r odnotowaliśmy ubytek 264 lokali 
mieszkalnych . W tym czasie wybudowany został jeden budynek komunalny z 51 lokalami. 

 
Przepisy Prawa budowlanego zobowiązują właścicieli i zarządców do utrzymania 

budynków w należytym stanie technicznym (Art. 5 ust. 2.Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 

Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414), jednak środki finansowe jakie otrzymujemy  

z Gminy Opoczno na realizację planu remontów i napraw bieżących zasobu nie pozwalają na 

dopełnienie w/w obowiązku. Roczne przeglądy budynków wykazują znaczne zużycie 

wszystkich elementów konstrukcyjnych. Większość tych budynków kwalifikuje się  

do remontów kapitalnych, na wykonanie których potrzebne są znaczne środki finansowe. 

W wielu przypadkach, po analizie kosztów przeprowadzenia remontów kapitalnych, należy 

rozważyć dokonanie rozbiórki budynków a następnie wykonanie nowych obiektów z 

lokalami komunalnymi i socjalnymi. Ważnym problem jaki istnieje w zasobie komunalnym 

jest zły stan przewodów dymowych wynikający z naturalnego zużycia oraz brak kanałów 

dymowych w takiej ilości by móc oddzielnie podłączyć źródło grzejne. W tym celu zlecono i 

wykonano w 2016 r. w komunalnym zasobie mieszkaniowym szczegółową inwentaryzację 

przewodów kominowych wraz z ekspertyzą techniczną w zakresie oceny stanu technicznego 

przewodów kominowych. Zakres prac zawarty w ekspertyzach jest systematycznie 

realizowany w miarę otrzymywanych środków finansowych na ten cel z Gminy Opoczno. 

Proponowanym rozwiązaniem problemów  przewidzianym w projektach technicznych 

wykonanych instalacji wentylacji jest ograniczenie ilości źródeł ciepła poprzez likwidację 

pieców kaflowych, przenośnych i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, zaś 

najlepszym rozwiązaniem w zakresie ogrzewania mieszkań komunalnych byłoby podłączenie 

budynków do ciepła systemowego z sieci miejskiej bądź zastosowanie ogrzewania gazowego 

przynajmniej w części z nich.  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o .o. w ramach posiadanych środków 

finansowych realizuje prace remontowe mające na celu utrzymanie zasobu komunalnego.  

W roku 2020   budynku przy ulicy Dworcowej 2 – wykonana została termomodernizacja 

budynku, wykonane zostały inne prace remontowe polegające na przebudowie klatki 

schodowej, częściowej naprawie więźby dachowej, wymianie pokrycia dachowego na blachę 

powlekaną.  Budynek został wyposażony w instalację centralnego ogrzewania i podłączony 

do miejskiej ciepłowniczej. Budynek posiada własny węzeł cieplny.  W budynku przy ulicy 

Plac Zamkowy 2 wykonana została instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budynek 
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został  podłączono do sieci ciepłowniczej, w budynku znajduje się węzeł ciepłowniczy. 

Wykonano przebudowę lokalu użytkowego na mieszkalny. Wykonany został również projekt 

techniczny termomodernizacji budynku.  

W trakcie realizacji jest inwestycja Gminy Opoczno polegająca na budowie budynku 

mieszkalnego socjalnego przy ul. Przemysłowej przy wsparciu finansowym z BGK. Inwestycja 

znacząco wpłynie na sytuację deficytu lokali komunalnych i socjalnych w naszej gminie.  

Wiele lat finansowania potrzeb remontowych zasobu komunalnego na 

niewystarczającym poziomie, oraz wiek budynków wchodzących w skład komunalnego 

zasobu Gminy i ich poziom naturalnego wyeksploatowania znacznie zubożyły zasób 

mieszkaniowy. Biorąc pod uwagę powyższe dane i potrzeby mieszkaniowe mieszkańców 

Gminy Opoczno, ich stopień zamożności, widzimy uzasadnioną potrzebę realizowania 

dalszych zadań  i inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego w tym socjalnego celem 

zwiększenia zasobu mieszkaniowego w najbliższych latach. 

Przydział i wynajmowanie lokali mieszkaniowych 
 
Sprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa z dnia 21 

stycznia 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1182).  Zgodnie z art. 21 w/w ustawy Rada 
Gminy w Opocznie uchwaliła w dniu 11 października 2007 r. uchwałę Nr XII/110/07 w 
sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Opoczno ( Dz. Urz. Woj. Łódz. 2007.347.3105) oraz Uchwałę Nr XLVI/505/2018 z dnia 
29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/110/07 Rady Miejskiej w Opocznie z 
dnia 11 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu gminy Opoczno ( Dz. Urz. Woj. Łódz. 2018. Poz. 3865). 

Na podstawie tych aktów prawnych Zarządzeniem Nr 49/2020  Burmistrza Opoczna z 
dnia 18 marca 2020 r. powołano Komisję Mieszkaniową. Celem działania komisji jest 
sprawdzanie warunków mieszkaniowych, opiniowanie wniosków osób ubiegających się o 
przydział lokalu mieszkalnego oraz przygotowanie projektu rocznych wykazów przydziału 
mieszkań. 

Przydziałów mieszkań dokonuje się dla rodzin, które umieszczone są na liście 
przydziałów mieszkań. W roku 2020 przydzielono 7 lokali mieszkalnych, w tym 1 dla osoby 
opuszczającej rodzinę zastępczą, 2 lokale socjalne i dokonano 3 zamian. Orzeczono 2 
eksmisje i złożono do Gminy Opoczno 2 wyroki eksmisyjne, w tym wszystkie z lokali 
komunalnych. 

Na aktualnie obowiązującej Liście Przydziałów Mieszkań na mieszkanie oczekuje 169 
rodzin, w tym 11 osób z domów dziecka i 46 osób bezdomnych. Na liście zamian lokali 
komunalnych znajduje się 58 rodzin. Na przydział lokalu socjalnego na wykonanie wyroków 
eksmisyjnych oczekuje 29 rodzin, w tym 15 rodzin z lokali komunalnych. 
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ŁAD PRZESTRZENNY  
 
W zakresie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ostatnia zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Opoczno dokonana była w październiku 2015 r. W 2020 r. 
kontynuowano prace nad zmianą obowiązującego Studium w celu częściowej zmiany  
i aktualizacji jego treści.  

Na dzień 1 stycznia 2020 r. na obszarze gminy Opoczno obowiązywało 18 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (nie licząc zmian). W roku 2020 
zakończono prace i uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego. Koszty 
sporządzenia zmiany planu wyniosły 9 tys. 840 zł. Uchwalono także zmianę w części 
tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich, której koszt wyniósł 2 tys. 
zł za sporządzenie prognozy skutków finansowych do planu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, koszty zmian powyższych planów w całości 
pokryte były z budżetu gminy. Wykonanie zmian planów miejscowych wpływa na poprawę 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wpisuje się w cel nr 4 Strategii rozwoju 
gminy – Podniesienie potencjału gospodarczego gminy.  

Łączna powierzchnia pokryta obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy według stanu na początek i koniec  
2020 r. wyniosła 2 425,59 ha, w tym na obszarze miasta – 772,85 ha, na obszarach wiejskich 
1652,74 ha. Obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
pokryte jest  12,7% powierzchni gminy, dla miasta odsetek ten wynosi – 31,2%, dla obszarów 
wiejskich – 10%. Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod 
zabudowę mieszkaniową (dotychczas niezabudowanych) wynosi ok. 139,6 ha z czego 121,2 
ha przeznaczonych jest pod zabudowę jednorodzinną, a 18,4 ha pod zabudowę 
wielorodzinną.  
Z powierzchni przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną 81,2 ha zlokalizowanych jest   
w mieście Opoczno. Powierzchnia ta pozwala utworzyć od ok. 550 do ponad 700 działek 
budowlanych. Na obszarze wiejskim tereny przeznaczone w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną zlokalizowane są  
w Libiszowie, Libiszowie Kolonii, Sobawinach, Międzyborzu i północno wschodniej części  
Woli Załężnej, a ich łączna powierzchnia wynosi ok. 40 ha, co pozwala na utworzenie 
minimum 200 działek budowlanych. Tereny zabudowy wielorodzinnej zlokalizowane są 
wyłącznie na obszarze miasta, a ich powierzchnia pozwala na wybudowanie ok. 600-700 
mieszkań.  
 
Obecnie realizowane są procedury:  

− w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, 
Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej, 

− zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną  
i Św. Maksymiliana Marii Kolbego, 

− w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym. 
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Biorąc pod uwagę aktualne tempo budownictwa można zakładać, że w zakresie 
planistycznym tereny pod budownictwo mieszkaniowe zarówno jednorodzinne jak i 
wielorodzinne zabezpieczone są na okres co najmniej 50 lat. Podobnie w przypadku terenów 
przeznaczonych pod usługi. Powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę 
techniczno-produkcyjną znacznie tę perspektywę przekracza.  
 Koszt uzbrojenia terenów tylko na obszarach pod budownictwo mieszkaniowe 
objętych obowiązującymi planami miejscowymi szacowany jest na ok. 54 mln zł. Każde 
kolejne uchwalenie planu miejscowego oznacza podjęcie przez gminę zobowiązania 
pociągającego za sobą koszty uzbrojenia terenu. 
 
 W 2020 r. wydano 193 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  
i 33 decyzje ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego. Koszt ich sporządzenia 
wyniósł 22 tys. 582 zł, 80 groszy i był w całości pokryty z budżetu gminy.  
Wydano: 
- 7 interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 1 opinię na ich 
podstawie, 
- 9 opinii dotyczących klasyfikacji akustycznej terenu,   
- 58 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,   
- 564 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu.  
 
W zakresie przepisów o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami w roku 2020 
prowadzone były jedynie prace bieżące polegające na udzielaniu informacji o obiektach 
wpisanych do Gminnej ewidencji zabytków lub Rejestru zabytków oraz o uwarunkowaniach 
prowadzenia robót budowlanych i prac w obiektach i na terenach podlegających ochronie. 
Gminna ewidencja zabytków wymaga wykonania rzetelnej inwentaryzacji i aktualizacji. 
 
W zakresie przepisów dotyczących ewidencji miejscowości ulic i adresów w roku 2020 
nadano 95 numerów porządkowych na budynki. 
 
W zakresie przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa) w roku 2021 przewiduje się 
kontynuację prac. 
 
W zakresie przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej we własnym 
zakresie została wykonana kalibracja rysunków studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Ze względu na brak środków w budżecie na rok 2020 nie było możliwe 
przystąpienie do budowania gminnego geoportalu.  

 
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 
   

Transport publiczny 
 

Transport publiczny realizowany był w 2020 roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o.o.  założone w dniu 27.12.1996 r. – Akt Notarialny Rep. 7348/96 
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sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Opocznie, na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Opocznie, które przekształcone zostało w jednoosobową Spółkę Gminy 
Opoczno. Obecnie MPK Sp. z o.o. w Opocznie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym – rejestr przedsiębiorców pod numerem 34156 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi 
Śródmieścia w dniu 07.08.2001r. 
Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów art. 151-300 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz przepisów prawnych aktualnie obowiązujących. 
Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest transport pasażerski miejski. Ponadto w 
okresie 2020r. Spółka prowadziła działalność w zakresie:  
- usług przewozowych osób na zewnątrz,  
- usług promocji i reklamy,  
- usług naprawczych pojazdów samochodowych,  
- sprzedaży materiałów – głównie paliwa. 
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2020 r. zgodnie z Umową Spółki i wyciągiem z KRS 
wynosi 1.933.000,00 zł i dzieli się na 3.866 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy 
udział. 
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. w Spółce wynosi 30 pracowników.  
Poniżej przedstawiamy poglądowy schemat połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy 
Opoczno. 
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Szczegółowy wykaz tras linii M.P.K. Sp. z o.o. w Opocznie  w dni powszednie 
 

Linia Nr 1 (6 kursów + 1 targowy) 

Trasa:  

A:Opoczno, Różanna (trasa), Dzielna, Bielowice, Sołek, Zameczek, Wygnanów, Krzczonów. 

B: Krzczonów, Wygnanów, Zameczek, Sołek, Bielowice, Dzielna, Różanna (trasa), Opoczno. 

Linia Nr 1 – realizowana z dopłatą z Gminy Drzewica 

 

Linia Nr 2 (5 kursów + 1 targowy) 

Trasa:  

A:Opoczno, Wola Załężna, Międzybórz, Zameczek, Wygnanów, Krzczonów. 

B: Krzczonów, Wygnanów, Zameczek, Międzybórz, Wola Załężna, Opoczno. 

Linia Nr 2 – realizowana z dopłatą z Gminy Drzewica 
 

Linia Nr 3 (7 kursów + 1 targowy) 

Trasa:  

A:Opoczno, Ogonowice, Ostrów, Sitowa. 

B: Sitowa, Ogonowice, Opoczno. 
 

Linia Nr 5  (9 kursów + 1 targowy) 

Trasa:  

A:Opoczno, Bukowiec, Brzustówek, Ziębów, Modrzew, Kraśnica, Antoniów. 

B: Antoniów, Kraśnica, Modrzew, Ziębów, Brzustówek, Bukowiec, Opoczno. 

Linia Nr 5 – realizowana z dopłatą z Gminy Poświętne 
 

Linia Nr 6  (15 kursów + 1 targowy) 

Trasa:  

A:Sławno, Szadkowice, Antoniówka, Kunice, Gawrony, Januszewice, Kliny, Opoczno, Różanna 

(trasa), Dzielna, Mroczków Gość., Mroczków Duży, Kraszków.  

B: Kraszków, Mroczków Gość., Dzielna, Różanna (trasa), Opoczno, Kliny, Januszewice, 

Gawrony, Kunice, Antoniówka, Szadkowice, Sławno. 

Linia Nr 6 – realizowana z dopłatą z Gminy Sławno 

 

Linia Nr 7  (8 kursów) 

Trasa:  

A: Opoczno, Różanna (trasa), Dzielna, Janów Karwicki, Karwice, Adamów, Sielec, Stużno, 

Stużno Kolonia. 

B: Stużno Kolonia, Stużno, Sielec, Adamów, Karwice, Janów Karwicki, Dzielna, Różanna 

(trasa), Opoczno. 
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Linia Nr 8  (7 kursów) 

Trasa:  

A: Opoczno, Bukowiec Skrzyżowanie, Sobawiny, Libiszów, Idzikowice Wieś – Idzikowice 

Remtrak, Libiszów Kolonia - Kruszewiec.  

B: Kruszewiec, Libiszów Kolonia, Libiszów, Sobawiny, Bukowiec Skrzyżowanie, Opoczno. 

Linia Nr 8 – realizowana z dopłatą z Gminy Drzewica 

Linia Nr 4 (2 kursy) – tylko w piątki 

Trasa: ul. Świerkowa – Stacja Opoczno Południe – ul. Świerkowa. 

 
Szczegółowy wykaz tras linii M.P.K. Sp. z o.o. w Opocznie w soboty 
 
 
Linia Nr 3      (4 kursy) 

Trasa:  

A:Opoczno, Ogonowice, Ostrów Skrzyżowanie, Sitowa. 

B: Sitowa, Ogonowice, Opoczno. 

 

Linia Nr 5    (4 kursy) 

Trasa:  

A:Opoczno, Bukowiec, Brzustówek, Ziębów, Modrzew, Kraśnica. 

B: Kraśnica, Modrzew, Ziębów, Brzustówek, Bukowiec, Opoczno. 

 

Linia Nr 6    (2 kursy) 

Trasa:  

A:Sławno, Szadkowice, Antoniówka, Kunice, Gawrony, Januszewice, Opoczno 

B: Opoczno, Januszewice, Gawrony, Kunice, Antoniówka, Szadkowice, Sławno. 

Linia Nr 6 – realizowana z dopłatą z Gminy Sławno 

 

Linia Nr 7     (3 kursy) 

Trasa:  

A: Opoczno, Różanna (trasa), Dzielna, Bielowice, Janów Karwicki, Karwice, Adamów, Sielec, 

Stużno  

B: Stużno, Sielec, Adamów, Karwice, Janów Karwicki, Dzielna, Różanna (trasa), Opoczno. 

 

Linia Nr 8    (3 kursy) 

Trasa:  

A: Opoczno, Bukowiec Skrzyżowanie, Sobawiny, Libiszów, Idzikowice Remtrak, Libiszów 
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Kolonia - Kruszewiec.  

B: Kruszewiec, Libiszów Kolonia, Libiszów, Sobawiny, Bukowiec Skrzyżowanie, Opoczno. 

Szczegółowy wykaz tras linii M.P.K. Sp. z o.o. w Opocznie w niedziele. 

Linia Nr 2   (6 kursów) 

Trasa:  

A:Januszewice – Kliny – Opoczno – Wola Załężna. 

B: Wola Załężna – Opoczno – Januszewice. 

 

Linia Nr 3     (6 kursów) 

Trasa:  

A:Opoczno, Ogonowice, Ostrów Skrzyżowanie, Sitowa. 

B: Sitowa, Ogonowice, Opoczno. 

 

Linia Nr 4    (2 kursy) 

Trasa: ul. Świerkowa – Stacja Opoczno Południe – ul. Świerkowa. 

 

Linia Nr 5   (2 kursy) 

Trasa:  

A: Opoczno, Bukowiec. 

B: Bukowiec, Opoczno. 

Linia Nr 6   (6 kursów) 

Trasa:  

A: Opoczno – Różanna trasa – Dzielna – Bielowice. 

B: Bielowice – Dzielna – Różanna trasa – Opoczno. 
 

Łączna liczba kursów dziennie: 

1) Dni powszednie: 

Lp. Numer linii Liczba kursów dziennie 

Pn., Wt., Śr., Pt., Czw. 

1. 1 6 7 

2. 2 5 6 

3. 3 7 8 

4. 5 9 10 

5. 6 15 16 

6. 7 8 8 

7. 8 7 7 

+ 2 kursy na Linii nr 4 (Opoczno Południe) w piątki  
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2) Soboty: 

Lp. Nr linii Sobota 

1. 3 4 

2. 5 4 

3. 6 2 

4. 7 3 

5. 8 3 

 

3) Niedziele: 

Lp. Nr linii Sobota 

1. 2 6 

2. 3 6 

3. 4 2 

4. 5 2 

5. 6 6 
 

Tabela 16. Dzienna liczba kilometrów liniowych z podziałem na dni tygodnia 

  LICZBA KILOMETRÓW W: 

RAZEM 

  

  Gmina Opoczno Gmina 
Drzewica 

Gmina 
Poświętne 

Gmina 
Sławno 

  

  Liniowe Szkolne   

Poniedziałek 1516 400 27 24 73 2040   

Wtorek 1516 400 27 24 73 2040   

Środa 1516 400 27 24 73 2040   

Czwartek 1678 400 27 24 84 2213   

Piątek 1516 400 27 24 73 2040   

Sobota 456 0 0 0 25 481   

Niedziela 378 0 0 0 0 378   

  

Tabela 17. Wykaz kilometrów w ramach usług zewnętrznych – wyjazdy turystyczne 

 Lp. Miesiąc Liczba kilometrów turystycznych    

 1. Styczeń 2693    

 2. Luty 3395    

 3. Marzec 1027    

 4. Kwiecień 15    

 5. Maj 108    

 6. Czerwiec 1827    

 7. Lipiec 3223    
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 8. Sierpień 2165    

 9. Wrzesień 1330    

 10. Październik 1622    

 11. Listopad 467    

 12. Grudzień 553    

 RAZEM: 18425    

       

 Przychód netto z tytułu wyjazdów turystycznych w 2020r. wyniósł: 129.181,30 zł (+8% VAT)  

 

  Tabela 18. Przychód netto z tytułu umów międzygminnych w 2020r. 

Lp. 
Miesiąc 
 

Przychód brutto z tytułu Umów Międzygminnych RAZEM: 

Gmina Drzewica Gmina Sławno Gmina Poświętne 

1. I 2136,56 4713,86 1002,22 7852,64 

2. II 3102,00 7840,21 1148,89 12091,1 

3. III 2320,76 4154,67 574,44 7049,87 

4. IV 1347,07 1045,49 0,00 2392,56 

5. V 1282,93 995,70 0,00 2278,63 

6. VI 1347,07 3885,16 0,00 5232,23 

7. VII 1475,36 5330,84 0,00 6806,2 

8. VIII 1347,07 4839,69 0,00 6186,76 

9. IX 1411,22 8422,31 1263,78 11097,31 

10. X 1411,22 7899,56 1263,78 10574,56 

11. XI 1282,93 4817,68 402,11 6502,72 

12. XII 1347,07 5204,46 0,00 6551,53 

RAZEM: 19811,26 59149,63 5655,22 84616,11 
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Tabela 19. Zestawienie ilości przejechanych kilometrów w ramach poszczególnych działalności w rozbiciu miesięcznym za 2020r. 
 

  Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień RAZEM 

Liczba kilometrów 
realizowanych na ternie 
Gminy Opoczno - kursy 

otwarte 

35944 31124 23084 10730 17481 26450 35498 29988 38858 36660 32090 32441 

350348 

Liczba kilometrów 
realizowanych                     

na ternie Gminy Sławno  
1242 1638 868 218 208 812 1114 1011 1759 1650 1006 1301 

12827 

Liczba kilometrów 
realizowanych                     

na ternie Gminy Drzewica  
563 648 485 281 268 281 308 281 295 295 268 482 

4455 

Liczba kilometrów 
realizowanych                     

na ternie Gminy Poświętne 
0 240 120 0 0 0 0 0 264 264 84 782 

1754 

Przewozy szkolne uczniów 
szkół Gminy Opoczno - 

kursy zamknięte 
4400 6620 3310 0 0 0 0 0 6630 6642 1268 0 

28870 

Przewozy uczniów szkół 
Gminy Opoczna na basen 

37 104 13 0 0 0 0 0 86 139 119 397 
895 

Kilometry służbowe 
(dojazdy na przeglądy 

techniczne itp..) 
7 31 52 0 0 27 356 365 519 19 0 44 

1420 

RAZEM: 42213 40405 27932 11229 17957 27570 37276 31645 48411 45669 34835 35447 400569 
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Tabela 20. Stan środków transportowych (na dzień 31.12.2020r.)  

Lp. MARKA MODEL 
Nr 

boczny 
Nr 

rejestracyjny 
Nr VIN 

Rok 
produkcji 

Liczba miejsc 
siedzących 
/stojących 

Forma 
własności 

Rodzaj silnika 

1. MAN 12.220 HOCL 1 EOP 01L3 WMAA76ZZZ4H002965 2003 28/25 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

2. SOLBUS SN11M28 2 EOP 7R72 SW9SN11M18SBA1046 2008 30/67 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

3. AUTOSAN A10 10M 12 3 EOP Y881 SUABA4RXP3S600184 2003 28/53 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

4. MAN NM 223.2 A 66 4 EOP 7V72 WMAA66ZZZ2H002251 2001 30/45 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

5. MERCEDES O520 Cito 5 EOP 28TR WEB66620013090014 1999 13/43 WŁAŚCICIEL Hybrydowy 

6. MAN A35 LIONS CITY M 6 EOP 82R8 WMAA35ZZ86C007217 2006 32/29 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

7. MAN  NM 223 7 EOP 42W9 WMAA76ZZ96C006698 2006 27/35 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

8. AUTOSAN H7-20.05 8 EOP 96MF SUABW2AVT5S130173 2005 18/32 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

9. MAN A76 9 EOP CX32 WMAA76ZZX4H003275 2004 23/25 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

10. MAN NM 223 12 EOP FE36 WMAA76ZZZ3H002577 2003 27/43 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

11. MERCEDES O 303 13 EOP 73UN WDB30012113050517 1987 40/11 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

12. AUTOSAN A0808MN 15 EOP 35AF SUABG2CDT2S650002 2002 17/30 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

13. MERCEDES EVOBUS 16 EOP 42W9 WEB62800113091186 1998 43/39 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

14. MAN 11.220 HOCL 17 EOP 66C5 WMA469ZZZ1G151699 2001 25/24 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

15. MERCEDES O 303-11R 18 EOP 14FY WDB30012113054067 1988 37/7 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

16. AUTOSAN A10 10M.12 19 EOP Y928 SUABA4RXP4S600185 2004 28/53 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

17. MAN 12240 HOCL NL E4 20 ETM RH16 WMAA76ZZ28C011857 2008 27/26 LEASING Wysokoprężny 

18. MAN 12241 HOCL NL E4 21 ETM RG16 WMAA76ZZ18C011851 2008 27/26 LEASING Wysokoprężny 

19. IVECO DAILY 50C18B IV EOP 60A4 ZCF050D0005683317 2008 20/2 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

20. FORD TRANSIT VAN 350L FT EOP 70NN WF0LXXTTFL6Y08600 2006 14/0 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 

21. SCANIA IRIZAR NEW Century    SCC EOP AV14 YS2K6X20001855625 2007 56/0 WŁAŚCICIEL Wysokoprężny 
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 Stan rozwoju sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni 
 

Tablica 21. System wodociągowy na terenie Gminy Opoczno (stan na koniec 2019r.,  
przyrost infrastruktury wodociągowej w 2020r. oraz stan na koniec 2020r.) 
 

l.p. Wyszczególnienie – 
charakterystyka systemu 

wodociągowego 

Jednostka 
miary 

Stan na 
31.12.2019 

Zrealizowane 
od 

01.01.2020 
do 

31.12.2020 

Stan na 
31.12.2020 

1. Ilość ujęć na terenie gminy 
Opoczno, w tym : 

szt.  - 6 

eksploatowanych szt. 3 - 3 

nieeksploatowanych szt. 3 - 3 

2. Ilość pompowni 
wodociągowych 
eksploatowanych na 
terenie gminy Opoczno 

szt. 4 - 4 

3. Długość czynnej sieci 
wodociągowej na terenie 
gminy Opoczno w tym: 

km 224,15 1,38 225,53 

w mieście km 62,73 1,38 63,41 

na wsiach km 161,42 0,70 162,12 

4. Długość przyłączy 
wodociągowych do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 
w tym: 

km 143,47 1,68 145,15 

w mieście km 53,69 0,56 54,25 

na wsiach km 89,78 1,10 9,88 

5. Ilość przyłączy 
wodociągowych, w tym: 

szt. 6391 51 6442 

w mieście szt. 2796 21 2817 

na wsiach szt. 3595 30 3625 

6. Długość sieci 
wodociągowej z 
przyłączami w podziale na 
wiek sieci: 

- - - - 

➔ do 10 lat km 245,22 3,06 248,28 

➔ od 11 do 25 lat km 71,9 - 71,9 

➔ od 26 do 35 lat km 28,4 - 28,4 

➔ Od  36 do 50 lat km 12,3 - 12,3 
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➔ powyżej 50 lat km 9,8 - 9,8 

7. Długość sieci 
wodociągowej w podziale 
ze względu na użyte do 
budowy materiały (sieć + 
przyłącza) 

- - - - 

➔ ze stali km 23,6 - 23,6 

➔ z żeliwa km 17,2 - 17,2 

➔ z tworzywa(PE-HD, 
PVC) 

km 326,82 3,06 329,88 

8. Ilość wody 
wyprodukowanej 
wtłoczonej do sieci 
wodociągowej 

tys. m3 1 578,02 1 576,50 1 576,50 

9. Wielkość dyspozycyjna 
zasobów wód podz. 

tys. m3 3 661,6 3 661,6 3 661,6 

10. Zużycie wody przez 
odbiorców ogółem 
w tym: 

tys. m3 1008,99 990,00 990,00 

gospodarstwa domowe tys. m3 850,65 853,10 853,10 

przemysł tys. m3 65,8 63,9 63,9 

pozostali odbiorcy tys. m3 98,6 73,0 73,0 

11. Ludność korzystająca z 
sieci wodociągowej w 
gminie Opoczno, w tym: 

Mk 34 068 51 34 119 

w mieście Mk 21 016 21 21 037 

na wsiach Mk 13 052 30 13082 

12. Zużycie wody w 
m3/mieszkńca/dobę, w 
tym: 

m3/d/Mk 0,068  0,079 

w mieście  0,073  0,073 

na wsiach  0,063  0,061 

13. Całkowite straty wody w 
systemie wodociągowym, 
w tym: 

% 36,06  36,06 

potrzeby własne % 10,06  10,06 

straty rzeczywiste % 26,00  26,00 

14. Ceny i opłaty za wodę :     

Cena wody dla gospod. 
domowego 

zł brutto 3,69 3,69 3,69 

Opłata abonamentowa co zł brutto 9,32 9,32 9,32 
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3m-c/odbiorcę 

Cena wody dla pozost. 
Odbiorców za 1 m3 

zł brutto 3,99 3,99 3,99 

Opłata abonamentowa co 
1 m-c/odb. 

zł brutto 9,32 9,32 9,32 

Z sieci wodociągowej na 
terenie miasta i gminy 
korzysta ogółem 

% 99,1  99,1 

w mieście % 99,5  99,95 

na wsiach % 98,5  99,10 

15. Ilość odbiorców wody 
(punktów odczytu 
wodomierzy głównych 
wody), w tym 

szt. 7345 57 7 402 

 ➔ rozliczanych w 
okresie 3-m-cy 

szt. 6 882 51 6 933 

 ➔ odczytywanych w 
okresie 1- m-c 

szt. 230 6 236 

 ➔ odczyty w lokalach szt. 20 - 20 

 ➔ ryczałtowych 
odbiorców wody 

szt. 14 - 14 

 ➔ Przemysowych 
odbiorców wody 
rozliczanych co 1 
m-c 

szt. 198 - 198 

 
 
UWAGA:  obecne taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Opoczno zostały zatwierdzone Decyzją WA.RET.070.1.191.2.2019 dnia 19.05.2018 r 
przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ceny i opłaty obejmują 
okres 3 lat tj. od czerwca 2018 do czerwca 2021. 
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Tablica 22. System kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno na koniec 2019r., przyrost 
infrastruktury kanalizacyjnej w 2020r. oraz stan na koniec 2020r. 
 

Lp. Wyszczególnienie: charakterystyka 
systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej 

Jednostka 
miary 

Stan na 
31.12.2019 

Zrealizowane 
Od 
01.01.2020 
do 
31.12.2020 

Stan na 
koniec 
31.12.2020 

Uwagi 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 

Ilość Oczyszczalni Ścieków na 
terenie gm. Opoczno 
W tym: eksploatowane 
               nieeksploatowane 
 
Ilość przepompowni ścieków na 
sieciach kanalizacji sanitarnej 
 
Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej (bez przyłączy) 
grawitacyjnej 
W tym:  na terenie miasta 
                na terenach wiejskich 
 
Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej tłocznej 
W tym: na terenie miasta 
              na terenach wiejskich 
 
Długość przyłączy kanalizacyjnych 
W tym: na terenie miasta 
               na terenach wiejskich 
 
Ilość przyłączy k. s. na terenie 
gminy 
W tym: na terenie miasta 
               na terenach wiejskich 
 
Stan skanalizowania gminy 
Opoczno w podziale na zlewnie 
przedstawia się następująco: 
- Zlewnia „Opoczno” 
k.s. grawitacyjna 
k.s. tłoczny 
długość przyłączy k.s. do gospodarstw 
domowych 
 

szt. 
 

szt. 
szt. 

 
szt. 

 
 
 

km 
 

km 
km 

 
km 

 
km 
km 

 
km 
km 
km 

 
szt. 

 
szt. 
szt. 

 
 
 
 
 

km 
km 
km 

 

4 
 

3 
1 
 

68 
 
 
 

134,27 
 

73,75 
60,52 

 
15,22 

 
2,62 

12,60 
 

64,29 
34,11 
29,18 

 
5217 

 
3085 
2132 

 
 
 
 
 

109,08 
13,52 
54,69 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 

1,03 
 

1,03 
- 
 

0,68 
 

0,68 
- 
 

0,88 
0,49 
0,39 

 
44 

 
27 
17 

 
 
 
 
 
 

1,03 
0,68 
0,49 

 

4 
 

3 
1 
 

68 
 
 
 

135,30 
 

74,78 
60,52 

 
15,90 

 
3,03 

12,60 
 

65,17 
34,60 
30,57 

 
5261 

 
3112 
2149 

 
 
 
 
 
 

110,11 
14,20 
55,18 
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8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 

ilość przyłączy k.s. do gospodarstw 
domowych 
ilość przepompowni ścieków 
- Zlewnia „ Libiszów” 
k.s. grawitacyjny 
k.s. tłoczny 
długość przyłączy k.s. do gospodarstw 
domowych 
ilość przyłączy k.s. do gospodarstw 
domowych 
ilość przepompowni ścieków 
- Zlewnia „Mroczków” 
k.s. grawitacyjny 
k.s. tłoczny 
długość przyłączy k.s. do gospodarstw 
domowych 
ilość przyłączy k.s. do gospodarstw 
domowych 
ilość przepompowni ścieków 
- Zlewnia „Kruszewiec” 
k.s. grawitacyjny 
k.s. tłoczny 
długość przyłączy k.s. do gospodarstw 
domowych 
ilość przyłączy k.s. do gospodarstw 
domowych 
ilość przepompowni ścieków 
 

Ilość ścieków dopływających do 
oczyszczalni ścieków ogółem: 
W tym: Oczyszczalnia „Opoczno” 
              Oczyszczalnia „Libiszów” 
            Oczyszczalnia „Kruszewiec” 
 
Ilość ścieków odprowadzanych od 
odbiorców (zafakturowanych) 
ogółem 
W tym: Zlewni „Opoczno” 
               Zlewni „Libiszów” 
               Zlewni „Mroczków” 
               Zlewni „Kruszewiec” 
 
Ilość ścieków odprowadzanych od 
odbiorców ogółem: 
W tym: gosp. domowych 
              przemysłu 
              pozostałych odbiorców 
 
 
Liczba mieszkańców 
korzystających z sieci kanalizacji 
sanitarnej ogółem 
W tym:  Zlewni „Opoczno 
               Zlewni „Libiszów”       

szt. 
 

szt. 
 
       km 

km 
km 

 
szt. 

 
szt. 

 
km 
km 
km 

 
szt. 

 
szt. 

 
km 
km 
km 

 
szt. 

 
szt. 

 

 
tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 

 
 

tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 

 
 
 

tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 
tys. m3 

 
 
 
 

Mk 
Mk 
Mk 
Mk 
Mk 

4178 
 

58 
 

7,2 
0,9 

2,84 
 

191 
 

4 
 

13,3 
1,0 

5,29 
 

304 
 

5 
 

5,02 
0,03 
1,57 

 
109 

 
1 
 
 

1882,30 
1852,30 

22,85 
6,45 

 
 

983,57 
956,03 
22,59 
6,99 

 
 
 

983,57 
676,56 
221,22 
85,79 

 
 
 
 

28362 
25998 

736 
1186 
434 

28 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

0,39 
 

17 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 

1670,76 
1642,17 

21,43 
7,16 

 
 

948,98 
895,12 

22,5 
23,86 
7,50 

 
 

946,98 
678,92 
199,31 
68,75 

 
 
 
 

44 
27 
- 

17 
- 

4178 
 

58 
 

7,2 
0,9 

2,84 
 

191 
 

4 
 

13,3 
1,0 

5,68 
 

321 
 

5 
 

5,02 
0,03 
1,57 

 
109 

 
1 
 
 

1670,76 
1642,17 

21,43 
7,16 

 
 

948,98 
995,12 
22,50 
23,86 
7,50 

 
 

946,98 
678,92 
199,31 
68,75 

 
 
 
 

28406 
26025 

746 
1203 
434 
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12 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
15 

               Zlewni „Mroczków” 
               Zlewni „Kruszewiec” 
 
Wiek sieci kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami 
- do 10 lat 
- od 11 – 25 lat 
- od 26-35 lat 
-od 36 – 50 lat 
Powyżej 50 lat 
 
Ilość ścieków z gospodarstw 
domowych w 
m3/mieszkańca/dobę 
W tym: w mieście 
              na wsiach 
 
Z sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie gmniny i miasta korzysta 
% mieszkańców 
W tym: w mieście 
              na wsiach 
 
Liczba mieszkańców 
korzystających z kanalizacji 
sanitarnej ogółem oraz w 
podziale: 
W mieście 
Na wsiach        
 

Ceny i opłaty za ścieki: 

Cena za ścieki gosp. dom. 

Opłata abonament za 3 m-ce 

Cena za ścieki dla pozostałych odb. 

Opłata abonament za 1 m-c 

 
 
 

km 
km 
km 
km 
km 

 
m3/Mk/

d 
m3/Mk/

d 
m3/Mk/

d 
 
 

% 
 

% 
% 
 
 

Mk 
 

Mk 
Mk 

 

 

Zł/brutto 

Zł/brutto 

Zł/brutto 

Zł/brutto 

 
 
 

127,99 
49,3 

16,15 
17,35 
2,99 

 
0,065 

 
0,068 

 
0,058 

 
 
 

83,24 
 

99,91 
56,79 

 
 

28362 
 

20879 
7483 

 

 

5,99 

10,29 

6,27 

15,44 

 
 
 

1,71 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
 

 
- 
 
- 
- 
 
 

44 
 

27 
17 

 

 

5,99 

10,29 

6,27 

15,44 

 
 
 

129,76 
49,3 

16,15 
17,35 
2,99 

 
0,056 

 
0,054 

 
0,058 

 
 

 
83,24 

 
   99,91 

56,79 
 
 
   28406 
 

20906 
7500 

 
 
 

5,99 
 

10,29 
 

6,27 
15,44 

 

 

Potrzeby w zakresie kanalizowania gminy Opoczno (opracowano na bazie projektów 
budowlanych 2008 – 2009 r) na dzień 01.01.2021 r. 

✓ - Zlewnia nr 6 ,Bielowice, Sołek, Zameczek, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka Kol. 
✓ -  Zlewnia nr 3,  Antoniów, Ziębów, Kraśnica, Modrzew, Modrzewek, Brzustówek,      
✓ Brzustówek Kol. 
✓ - Zlewnia nr 2, Mroczków, Janów Karwicki, Karwice, Adamów, Sielec, Stużno, Stużno Kol. 
✓ -  Część miejscowości Dzielna. 
✓ -  Część miejscowości Sobawiny "A". 
✓ - Część miejscowości Sobawiny "C", Wola Załężna, miejscowość Międzybórz. 
✓ - Zlewnia nr 4 miejscowość Kruszewiec, część Kraśnicy do nr 31. 
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Do skanalizowania wymienionych miejscowości w Gminie Opoczno należy wykonać około  70,62 
km k.s. w tym: 48,22 km k.s. ϕ 200 grawitacyjnej, 14,61 km k.s. ϕ 110 tłocznej oraz 7,30 km 
odcinków przyłączy do granicy działek, dwie oczyszczalnie ścieków  oraz 41 szt. przepompowni 
ścieków. 
 
Obecnie na terenie gminy eksploatuje się  trzy oczyszczalnie ścieków: 
 
Oczyszczalnia w Opocznie mechaniczno-biologiczna 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Opocznie eksploatuje Oczyszczalnię Ścieków w Opocznie, która została rozbudowana i 
zmodernizowana w ramach projektu ”Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy 
Opoczno” w latach 2013 – 2015. 

Zaprojektowano przepływową mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię z biologicznym 
oczyszczaniem metodą osadu czynnego z wykorzystaniem układu przepływowego A2O z 
denitryfikacją wstępną z możliwością prowadzenia chemicznego usuwania fosforu za pomocą 
koagulanta strącającego (PIX). 

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 grudnia 2015 roku 
udzielono pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków oraz z dnia 12 
stycznia 2016 roku udzielono pozwolenia na użytkowanie suszarni słonecznej osadów 
ściekowych z infrastrukturą towarzyszącą. 

Do oczyszczalni doprowadzane są kanalizacją sanitarną ścieki komunalne z miasta i gminy 
Opoczno. W roku 2020 do oczyszczalni  w Opocznie dopłynęło 1.642.177 m3 komunalnych tj.  
4.449,12 m3/d, do odbiornika rzeki Drzewiczki odprowadzono 1.367.065m3  tj. 3745,38 m3/d. 
Na oczyszczalnię trafiają również ścieki dowożone projektowo w ilości Q= 50m3/d pochodzące ze 
zbiorników bezodpływowych (szamb) z terenów nie objętych zbiorczą. 
kanalizacją sanitarną w zlewni oczyszczalni. W roku 2020 do stacji zlewczej Oczyszczalni 
dostarczono 19.910,25 m3 /rok, co odpowiada 54,55 m3 /d. 
 

Przepływy charakterystyczne dla oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie: 
Równoważna liczba mieszkańców - RLM= 35000 
Przepływ średni dobowy - Qdsr= 5500m3/d 
Przepływ max. dobowy - Qmax d.= 9600m3/d 
Przepływ max. godz. w dobie bezdeszczowej - Qhmax= 400m3/h 
Przepływ min. godzinowy - Qhmin= 120 m3/h 
 
Wskaźniki zanieczyszczeń  

Najwyższa dopuszczalna wartość określona pozwoleniem wodnoprawnym oraz 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), przedstawione  
poniżej: 
BZT 5                                -   15,0 g O2 / m3 
ChZTCr                             -  125,0 g O2 / m3 
Zawiesina ogólna              -  35,0 g / m3 
Azot ogólny                      -  15,0 g N / m3 
Fosfor ogólny                   -   2,0 g P / m3 
Temperatura                      - 35 00C 
pH                                     -   6,5-9  
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 Na podstawie wyników badań jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do 
odbiornika jakim jest rzeka Drzewiczka przeprowadzonych w roku 2020 stwierdza się 
dotrzymywanie warunków pozwolenia wodnoprawnego. 
 Średnie wskaźniki zanieczyszczeń za rok 2020 poniżej: 
BZT 5                              -   4,39 g O2 / m3 
ChZTCr                           -  43,59 g O2 / m3 
Zawiesina ogólna            -  8,70 g / m3 
Azot ogólny                    -  9,29 g N / m3 
Fosfor ogólny                  -  0,47 g P / m3 
Temperatura                    - 14,40C 
pH                                    - 7,3 

W roku 2020 na oczyszczalni w Opocznie wytworzono 2148,31 Mg świeżej masy osadów 
tj. 279,28 Mg suchej masy osadów. Z tego przekazano 217,25 Mg s.m.o. do wykorzystania na cele 
rolnicze, wysuszono na suszarni 60 Mg s.m.o, a pozostałą ilość osadu tj. 2 Mg s.m.o. 
zmagazynowano na terenie oczyszczalni. Zamontowane na oczyszczalni urządzenia wymagają 
systematycznych przeglądów gwarancyjnych, co wiąże się ze znacznymi kosztami 
eksploatacyjnymi. Suszarnia osadu w roku 2020 nie była w pełni eksploatowana z uwagi na 
często występujące awarie, jak również braku alternatywnego źródła energii w stosunku do 
słońca. Obecnie suszarnia jest zasilana tylko energią słoneczną. 
 
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Libiszów typ BIO-PAK 
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie Decyzją nr 62/2012 z dnia 
15.05.2012 r.  udzielił pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków.  
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Opocznie eksploatuje oczyszczalnię 
ścieków w m. Libiszów zgodnie z umową użyczenia kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków 
– Zlewnia Kruszewiec Gmina Opoczno z dnia  09.07.2012 r. 
Przepustowość oczyszczalni ścieków –  260 m3/d    RLM < 2000 
W 2020 roku dopłynęło 21.429 m3/rok tj. 58,7 m3/d. 
 
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kruszewiec typ BIO-PAK                                                           
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie Decyzją nr 61/2014 z dnia 21.05.2014 r.  
udzielił pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni ścieków. Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w Opocznie eksploatuje oczyszczalnię ścieków w m. Kruszewiec 
zgodnie z umową użyczenia kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków – Zlewnia Kruszewiec 
Gmina Opoczno z dnia  05.06.2014 r. Przepustowość oczyszczalni ścieków – 110 m3/d  RLM < 
2000 
W 2020 roku dopłynęło 7163 m3/rok, tj. 19,62 m3/d. 
Na podstawie wyników badań jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni Libiszów  i 
Kruszewiec  stwierdza się dotrzymywanie warunków pozwolenia wodnoprawnego. 
 
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Mroczków Gościnny  
eksploatowana do 30 grudnia 2015 roku została wyłączona z eksploatacji. Ścieki obecnie 
dopływają do oczyszczalni w Opocznie. 
 

 

Czystość i porządek w gminie, działania w zakresie ochrony powietrza 
 
Każda gmina odpowiada za utrzymanie porządku i czystości na swoim terenie i ma 

obowiązek stworzenia warunków niezbędnych do utrzymania tego porządku.          
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W szczególności polega to na tworzeniu odpowiednich jednostek organizacyjnych 

odpowiedzialnych za wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości oraz na budowie, 

utrzymaniu i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami, składowisk odpadów 

komunalnych i obiektów wykorzystywania lub unieszkodliwiania tych odpadów.  

Gminy muszą również tworzyć warunki do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania 

odpadów przydatnych do wykorzystywania oraz współdziałać z jednostkami organizacyjnymi i 

osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowywanie tego rodzaju odpadów. Gminy 

powinny także współdziałać z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych. 

Obowiązujące przepisy prawa miejscowego w gminie Opoczno dotyczące czystości                 

i porządku na terenie gminy: 

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (t. j. Dz.U. z 

2020 r., poz. 1439 ze zm.), 

- Uchwała Nr XXV/262/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

- Uchwała Nr XIX/208/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28kwietnia 2020 r.   w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno,  

- Uchwała Nr XIX/209/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opoczno i zagospodarowanie tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnym, 

- Uchwała Nr XIX/210/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym, 

-Uchwała Nr XIX/211/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opoczno, 

- Uchwała Nr XXXIX/453/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych, 

- Uchwała Nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

-   Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.),   

-   Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), 

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków                            

z dnia 7 czerwca 2001r. (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), 

- Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 

1219 ze zm.) 
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Utrzymanie czystości i porządku  na terenach komunalnych, placach, w parkach, drogach 
gminnych i cmentarzach w Gminie Opoczno wykonuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Opocznie i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. na podstawie 
podpisanych umów wykonawczych.  
        Zakres świadczonych usług przez PGK Sp. z o. o. na rzecz Gminy obejmuje:  

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, w tym zainstalowanych przy przystankach 
autobusowych, 

- mechaniczne zamiatanie ulic gminnych, 
- inne prace doraźnie zlecone.                                                 

Pozostałe tereny komunalne - utrzymanie parków i terenów zielonych, nasadzenie i 
pielęgnacja kwiatów na klombach, rabatach, gazonach oraz w miejscach pamięci narodowej, 
utrzymanie czystości i zieleni na cmentarzach oraz grobach żołnierskich z I i II wojny światowej, 
objęte są umową z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
       Wykonywane były następujące prace: 

- odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników, ciągów pieszych, przystanków, zatok 
autobusowych i parkingów będących w administrowaniu gminy, 

- wywóz ciągnikiem nadmiaru śniegu oraz błota pośniegowego z w/w rejonów, 
- zamiatanie chodników, wygrabianie trawników i zbieranie odpadów, 
- zamiatanie jezdni przy krawężnikach po okresie zimowym i wywóz piasku,  
- sprzątanie przystanków na terenie gminy, 
- likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci,  
- prace przy utrzymaniu dróg gminnych, 
- inne doraźne prace przy organizowaniu imprez masowych, 
- naprawa i montaż nowych koszy na odpady oraz ławek parkowych, 
- czyszczenie i konserwacja otwartych kanałów deszczowych. 

    Za stan czystości w zakresie zamiatania, koszenia trawy w pasach zieleni, pielęgnacji  
drzew na drogach krajowych odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Łodzi Rejon Opoczno, na drogach wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w 
Piotrkowie Tryb.- Obwód Drogowy w Opocznie i na drogach powiatowych Zarząd Dróg 
Powiatowych w Opocznie.                                            
      Ponadto na terenie miasta i gminy rozstawionych jest 223 szt. koszy ulicznych, których 
opróżnianiem zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  w Opocznie oraz 
kosze na psie odchody w ilości 7 szt. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na terenie miasta 
odbywał się 6 razy w tygodniu, a w miesiącach letnich również w niedzielę. Kosze uliczne na 
terenach wiejskich opróżniane były 1 raz w tygodniu. 
  

W zakresie ochrony zwierząt Urząd Miejski w Opocznie realizował zadania wynikające z 
przepisów Ustawy o ochronie zwierząt oraz Uchwały Nr XX/215/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z 
dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020. Na terenie gminy 
Opoczno funkcjonuje gminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Różannie, które prowadzone 
jest przez PGK Sp. z o.o. w Opocznie zgodnie z porozumieniem nr 11/2019 GKiM z dnia 
30.07.2019r. W schronisku umieszczane są bezdomne psy z terenu gminy Opoczno. Przebywające 
w schronisku zwierzęta objęte są opieką poprzez zapewnienie im właściwych warunków 
bytowania oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej. Na dzień 1 stycznia 2020 roku w schronisku 
przebywało 51 psów, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku było 29 psów. W sumie w roku 
2020 przyjęto 274 psów, a do adopcji przekazano aż 236 psy. Podkreślić należy, iż gminne 
schronisko posiada od kilku lat jeden z wyższych wskaźników adopcyjnych (ponad 86%). 

 Oprócz opieki nad bezdomnymi psami Gmina Opoczno realizowała także zadania w 
zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi. Zadanie te były sprawowane za pomocą 13 
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społecznych opiekunów kotów. Gmina Opoczno finansowała i przekazywała społecznym 
opiekunom karmę dla kotów a także finansowała koszty szczepienia i leczenia.  

Gmina Opoczno podejmuje szereg działań mających na celu ograniczenie populacji 
bezdomnych zwierząt. Były to przede wszystkim wykonywane zabiegi weterynaryjne jak:  

- obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych, 
- usypianie ślepych miotów,  
- prewencyjna sterylizacja lub kastracja zwierząt właścicielskich.  
W związku z tym w gminie Opoczno od kilku lat wykonujemy coraz więcej zabiegów 

ograniczających populację zwierząt bezdomnych. W tabeli dla porównania zostały zestawione 
dane wykonywanych zabiegów  z trzech kolejnych lat. W roku 2020 wysterylizowano 200 psów i 
kotów, w tym 77 psów i 123 kotów. Poddano także kastracji 107 szt. zwierząt, w tym 84 psów i 23 
kotów. Warto zwrócić uwagę na znaczny wzrost ilości leczenia bezdomnych zwierząt. W roku 2020 
było wykonanych aż 816 sztuk.  

 
Tabela 23. Ilości zabiegów weterynaryjnych ograniczających populację zwierząt bezdomnych  
w Gminie Opoczno w latach 2018, 2019 i 2020 

 
 
 

 

Dodatkowo, po raz pierwszy w Gminie Opoczno w roku 2020 wdrożono plan trwałego 
znakowania zwierząt poprzez wszczepienie elektronicznego mikroczipa oraz ich rejestrację w 
Centralnej Bazie Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie (CBDZOE). Zaczipowanych zostało 99 
zwierząt.  

Przy realizacji Programu (…) Urząd Miejski w Opocznie współpracował z Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii w Opocznie, Strażą Miejską w Opocznie Policją oraz organizacjami i 
stowarzyszeniami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt takim jak: 
Stowarzyszenie „Pomagajmy Zwierzętom” oraz fundacją  „Viva”. 

Należy podkreślić, iż w trosce o los bezdomnych zwierząt Gmina Opoczno przeznacza 
coraz wyższe środki finansowe na zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, co przedstawiono na poniższym rysunku.  Koszt 
realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020 wyniósł: 851 651 zł.   

 

L.p. Rodzaj zabiegu 
weterynaryjnego 

2018 2019 2020 

  
Sterylizacja 
 
- Pies – suka 
- Kot 

 
158 

 
70 
88 

 
190 

 
51 

139 

 
200 

 
77 

123 

  
Kastracja 
 
- Pies – suka 
- Kot 

 
68 

 
48 
20 

 
88 

 
68 
20 

 
107 

 
84 
23 

  
Eutanazja 

 
15 

 
8 

 
29 

  
Leczenie 
bezdomnych 
zwierząt 

 
 

332 

 
 

364 

 
 

816 



46 
 

Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Opoczno 

 
 
 
Sposób wydatkowania środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania 

został przedstawiony na poniższym rysunku.  
             

Sposób wydatkowania środków finansowych na realizację  
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Opoczno na rok 2020 
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W 2020 roku wpłynęło 7 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych    

uwarunkowaniach. Wydano 2 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Przyjęto „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno za lata 

2017 – 2018.” 

Gmina Opoczno objęta jest programem ochrony powietrza dla strefy                                                      

w województwie łódzkim w celu: 

• osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego (Uchwała nr LIII/964/14 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie planu działań 

krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 

przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz 

ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń), 

• osiągnięcia pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 

zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych (Uchwała nr LIII/945/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku 

w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu 

osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań 

krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002.) 

W ramach realizacji w/w uchwały prowadzone są m.in.: 

• Gmina co roku prowadzi na bieżąco konserwacje i remonty kotłów oraz kominów 

odprowadzających do powietrza spaliny w budynkach komunalnych. Co roku prowadzi 

przeglądy kotłowni węglowych w zakresie stanu technicznego, efektywności 

energetycznej oraz wielkości w odniesieniu do potrzeb użytkowanych, w celu określenia 

prac dot. wymiany kotłów (wraz z instalacją wewnętrzną), ich modernizacji, remontu i 

konserwacji. 

• Udostępniono dla najmłodszych i nie tylko oryginalną bajkę o tematyce ekologicznej pt. „ 

Owca Ola bohaterką Pola”. Audiobuk porusza temat dzikich wysypisk śmieci, ochrony 

lasów, a także szeroko pojętej ekologii. 

• Gmina Opoczno w roku 2020  przekazała na ręce dyrektorów przedszkoli i szkół 36 sztuk 

oczyszczaczy powietrza, 18 sztuk pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego a 16 sztuk 

zakupiła Gmina Opoczno. 

• Gmina w zakresie realizacji zadania „zakup i instalacja systemu monitorowania                          

i informowania o jakości powietrza zamontowała 3 czujniki do pomiaru jakości powietrza, 

3 tablice wyświetlające wyniki z tych czujników oraz jedną tablice multimedialną, na 

której można zobaczyć wyniki ze wszystkich czujników, a także inne informacje 

edukacyjno – informacyjne. Urządzenia mierzą aktualny poziom zapylenia powietrza 

pyłami PM 2.5 i PM 10. Dzięki czytelnym infografikom na ekranach, ale także w aplikacji 

mobilnej mieszkańcy na bieżąco mogą sprawdzać stan powietrza w pobliżu swojego 

domu, pracy czy szkoły. 
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• Burmistrz Opoczna w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie                                              

Nr XXII/242/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł 

ciepła w budynkach  i lokalach mieszkalnych, ogłosił  nabór wniosków  w okresie od 

15.09.2020 r. do 16.10.2020 r. Wnioski mogły składać osoby fizyczne zainteresowane 

otrzymaniem dotacji z budżetu Gminy Opoczno na wymianę źródła ogrzewania w 

budynkach i lokalach mieszkalnych z ogrzewania zasilanego paliwem stałym (np. węgiel, 

ekogroszek) na ogrzewanie ekologiczne, wykorzystujące jako źródło ogrzewania: 

− podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

− kocioł gazowy, 

− pompy ciepła, 

− ogrzewanie elektryczne (z wyłączeniem pomp ciepła), 

− kotły na biomasę, pellet spełniające parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy. 

Wysokość dotacji wynosiła 80 % kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5.000,00zł. 

Wpłynęło 76 wniosków o udzielenie dotacji, podpisano 73 umowy na udzielenie dotacji,                       

z czego 8 osób zrezygnowało po podpisaniu umowy. Mieszkańcy do 30 listopada 2020 r. mieli 

czas by zakończyć realizację inwestycji i złożyć wnioski o wypłatę dotacji. W  ramach  dotacji 

ostatecznie skorzystało 65 osób, 16 z terenu wiejskiego i 49 z terenu miejskiego. Na kocioł 

gazowy wymieniono 51 sztuk kotłów węglowych, na piec na pellet wymieniono 11 kotłów 

węglowych z ogrzewania elektrycznego skorzystało 2 mieszkańców gminy a z dofinansowania 

do pompy ciepła 1 osoba. Łącznie  kwota udzielonej dotacji wyniosła 323.014,00 zł. 

W ramach prac przygotowawczych do wzięcia udziału w programie STOP SMOG Burmistrz 

Opoczna przygotował kampanię informacyjną.  

Program ten powstał z myślą o najmniej zamożnych gospodarstwach domowych. W jego 

ramach możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć ograniczających emisję szkodliwych 

substancji do otoczenia, jak również ograniczenie zużycia ciepła w budynkach 

jednorodzinnych. 

W okresie od 26.10.2020 r. do 30.11.2020 r. na terenie Gminy Opoczno rozdysponowane 

zostały ankiety (wnioski wstępne) skierowane do mieszkańców w celu zbadania potrzeb                         

i określenia liczby przedsięwzięć planowanych do realizacji, w podziale na ich rodzaje. 

W terminie do 30  grudnia 2020 r. Gmina Opoczno zbierała deklaracje od mieszkańców                       

w celu oszacowania zapotrzebowania na projekt. Od 1 stycznia 2021 r. Program ma być 

obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Gmina 

Opoczno oczekuje na ukazanie się informacji o terminie rozpoczęcia naboru oraz nowych 

warunkach udziału w Programie.  

• W ramach kampanii edukacyjnej mieszkańców: 
a) opracowano ulotki o prawidłowym paleniu w piecu, (rozpowszechniano je wśród 

mieszkańców również podczas przeprowadzanej inwentaryzacji źródeł ogrzewania, 
które było realizowane stacjonarnie do marca 2020 r.), podczas przeprowadzonej 
inwentaryzacji informowano mieszkańców odnośnie zakazu spalania odpadów 
komunalnych w urządzeniach do tego nieprzystosowanych, jakimi są kotły i piece na 
paliwa stałe, 
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b) rozpowszechniano Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy skierowany 

do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią: "Sadza 

płonie. Czad zabija. Żyj", 

c) rozpowszechniano informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze”, 

d) przypominano o „uchwale antysmogowej” dla województwa łódzkiego, 

e) informowano o możliwości skorzystania z nowego e - Portalu przyłączeniowego 

Polskiej Spółki Gazownictwa gdzie bez wychodzenia z domu można między innymi: 

− złożyć wniosek o określenie warunków bądź możliwości przyłączenia do sieci 

gazowej, 

− złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie, 

− sprawdzić bieżące informacje o etapach i postępie prac przyłączeniowych, uzyskać 

dokumenty akceptowane elektronicznie, czyli bez tradycyjnego podpisu oraz 

fakturę za przyłączenie, 

− uzyskać informacje: jakie działania należy podjąć, jakie dokumenty wypełnić                  

i do kogo się zwrócić w przypadku chęci przyłączenia budynku do sieci gaz 

f) Udostępniono dla najmłodszych i nie tylko oryginalną bajkę o tematyce ekologicznej 

pt. „Owca Ola Bohaterką Pola". Audiobook porusza temat dzikich wysypisk śmieci, 

ochrony lasów, a także szeroko pojętej ekologii. 

Od 7 maja 2019 r. w ramach realizacji projektu ZONE przeprowadzana jest inwentaryzacja źródeł 

ogrzewania. Inwentaryzacja źródeł ogrzewania prowadzona była przez pracowników Wydziału 

Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej. Po wprowadzeniu w 2020 roku stanu wyjątkowego 

związanego z pandemią wirusa Covid-19,  inwentaryzacja w terenie został wstrzymana. Do 

mieszkańców zostały rozesłane ankiety, z prośbą o wypełnienie i odesłanie do siedziby Urzędu.  

Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej dotychczas inwentaryzacji. 

DANE O ŹRÓDLE CIEPŁA W LOKALU (MIASTO)                         

• Kocioł na paliwa stałe – brak klasy liczba źródeł 952 

• Kocioł na paliwa stałe – klasa III liczba źródeł 367 

• Kocioł na paliwa stałe – klasa IV liczba źródeł 27 

• Kocioł na paliwa stałe – klasa V liczba źródeł 76 

• Kocioł gazowy liczba źródeł 306 

• Kocioł olejowy liczba źródeł 73 

• Pompa ciepła liczba źródeł 12 

• Piec kaflowy liczba źródeł 28 

• Kominek liczba źródeł 18 

• Piecokuchnia liczba źródeł 73 

• Koza liczba źródeł 25 

• ZEC 60 

• Ogrzewanie elektryczne 2 

DANE O ŹRÓDLE CIEPŁA W LOKALU  (WIEŚ) 

• Kocioł na paliwa stałe – brak klasy liczba źródeł 835 

• Kocioł na paliwa stałe – klasa III liczba źródeł 414 

• Kocioł na paliwa stałe – klasa IV liczba źródeł 46 
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• Kocioł na paliwa stałe – klasa V liczba źródeł 37 

• Kocioł gazowy liczba źródeł 16 

• Kocioł olejowy liczba źródeł 12 

• Pompa ciepła liczba źródeł 5 

• Piec kaflowy liczba źródeł 35 

• Kominek liczba źródeł 25 

• Piecokuchnia liczba źródeł 105 

• Koza liczba źródeł 53 

• Ogrzewanie elektryczne 2 

Wszystkie działania podejmowane w zakresie prowadzonych zadań w ochronie 

środowiska wpisywały się w Strategię Rozwoju Gminy w cel strategiczny III „ Środowisko”  - 

poprawa warunków środowiska w gminie. 

 

System odbioru i unieszkodliwiania odpadów 
 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno odbywa się na 

podstawie rozwiązań organizacyjnych i technicznych określonych w Ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno (Uchwała Nr 

XIX/208/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2020 r.).  

Gmina Opoczna należycie wypełnia zadania i obowiązki wynikające z zapisów w/w 

przepisów prawnych. 

Odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno zajmuje się Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie,                             

ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. 

PGK Sp. z o. o. w Opocznie odbiera od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych 

zarówno zmieszane odpady komunalne jak również odpady zbierane w sposób selektywny                   

tj. opakowania papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, szkło, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny                                    

i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady niebezpieczne.  

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Opoczno stanowiącym akt 

prawa miejscowego określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych                                 

z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno. Odpady komunalne gromadzone są 

przez mieszkańców w odpowiednich pojemnikach oraz workach do tego przeznaczonych. 

Odbiór odpadów komunalnych następuje zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 

określonym w Uchwale Nr XIX/209/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy 

Opoczno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Realizując zapisy art. 6k ust 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Miejska w Opocznie 28 kwietnia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr 

XIX/210/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne                                               

w kompostowniku przydomowym. 

Zgodnie z w/w uchwałą zniżka za posiadanie kompostownika wynosi 1,00 zł od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość i obowiązuje na terenie gminy Opoczno od 9 czerwca 2020 

r. Właściciele nieruchomości mają możliwość skorzystania ze zniżki po uprzednim wykonaniu 

kompostownika na posesji i zgłoszeniu tego faktu, przedkładając deklarację zmieniającą o 

gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 

Odpady zmieszane i segregowane odbierane są od mieszkańców w odpowiednio 

oznaczonych pojemnikach  i workach, a następnie trafiają do Instalacji Komunalnej (dawniej 

RIPOK), którą jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie. 

Na terenie gminy Opoczno znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, który zlokalizowany jest na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w 

Różannie. 

Regulamin PSZOK dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

Opoczno określa szczegółowe zasady jego funkcjonowania oraz ilości i rodzaje przyjmowanych w 

ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadów segregowanych. 

 

1. Ilość nieruchomości oraz ilość mieszkańców gminy Opoczno. 

 

Tabela 24. Zestawienie ilości nieruchomości i zadeklarowanych osób zamieszkujących  

na terenie gminy Opoczno w 2020r. (na dn. 31.12.2020 r.) 

 

 

 
Rok 

 
Ilość nieruchomości: 

 
Ilość mieszkańców: 

 
Zamieszkałych 

 
Niezamieszkałych 

(pustostan) 

 
zamieszkałych 

 

 
zameldowanych 

2020 6 175  
(punkty odbioru) 

435 28 743 osób 33 696 osób 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Opocznie 

 

Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a zamieszkałych wynika z faktu, że część 

osób zameldowanych na terenie gminy Opoczno faktycznie na niej nie zamieszkuje. Ponadto 

warto również zauważyć, że w deklaracji wymienia się osoby zamieszkujące daną nieruchomość.  

W sytuacji, gdy dana osoba jest zameldowana na terenie gminy Opoczno,                               

a zamieszkuje na terenie innej gminy, ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu zamieszkania.  

 

2. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Opoczno. 
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Tabela 25. Zestawienie ilości odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Opoczno                   

w 2020r. (na dn. 31.12.2020r.) 

 

ROK 

Ilość odpadów 

zmieszanych (od 

mieszkańców) 

[Mg] 

Ilość odpadów 

segregowanych 

(od mieszkańców) 

[Mg] 

Gminny Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (GPSZOK) 

[Mg] 

2020 5 194,240 2 396,742 99,746 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Opocznie 

   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w 

Opocznie 

 

Tabela 26. Zestawienie poszczególnych frakcji odpadów segregowanych 

odebranych od mieszkańców gminy Opoczno w 2020r.  

(na dn. 31.12.2020r.) 

      

     

Kod odpadów 

 

2020 

 

15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury) 478,15 

15 01 07 (Opakowania ze szkła) 660,29 

15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych) 447,60 

20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) 395,22 

20 02 01 (odpady biodegradowalne) 335,14 

17 01 01 (Odpady betonu i gruzu) 0 

16 01 03 ( zużyte opony) 52,88 

20 01 35 (odpady elektryczne) 12,86 

20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne) 2,98 

20 01 34(baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33) 

 

0 

20 01 21(lampy i inne odpady zawierające rtęć) 0 

20 01 32 

(leki inne niż wymienione 20 01 31) 
0,142 

20 01 23 

(urządzenia zawierające freony) 
11,48 

Suma: 2 396,742 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Opocznie 

 

3. Analiza kosztów Systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Opoczno. 

 

Tabela nr 28. Zestawienie kosztów dotyczących Systemu gospodarki  

odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2020r. (na dn. 31.12.2020r.) 

 

Koszty 
2020 

Odbiór  i zagospodarowanie odpadów 4 306 003,65 zł 

PSZOK 73 737,86 zł 

Koszty administracyjne 170 168,44 zł 

Tabela 27. Zestawienie ilości odpadów przyjętych do PSZOK w 2020r.  

(na dn. 31.12.2020r.) 

     

Kod odpadów 

 

2020 

 

20 01 23 (urządzenia zawierające freony) 1,94 

20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne) 6,85 

17 01 01 (Odpady betonu i gruzu) 28,84 

17 01 07 (zmieszane odpady budowlane) 0,10 

20 01 35 (odpady elektryczne) 0,66 

20 02 01 (odpady biodegradowalne) 7,04 

16 01 03 (zużyte opony) 2,10 

20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) 48,97 

20 01 32 (leki  inne niż wymienione w 20 01 31) 0 

20 01 34 (baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 

33) 
0,006 

20 01 21 (lampy i inne odpady zawierające rtęć) 0 

15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) 1,43 

15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) 1,81 

Suma: 99,746 
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Razem 4 549 909,95 zł 

Zniżka za kompostownik 12 484,00 zł 

Wpływy (bez odsetek) 3 045 677,02 zł 

Dopłata Gminy 1 516 716,93 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Opocznie 

 

Zgodnie  z art.  6r ust. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
obejmują koszty: 
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

 

4. Odpady zawierające azbest na terenie gminy Opoczno. 

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie gminy 

Opoczno odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Opocznie                                

z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania 

odpadów zawierających azbest na terenie gminy Opoczno. 

 

Tabela nr 29. Zestawienie kosztów związanych z odbiorem wyrobów zawierających azbest na 

terenie gminy Opoczno w 2020r. (na dn. 31.12.2020r.) 

Rok Ilość 
zgłoszeń 

Nazwa firmy 
odbierającej 

 

 
Ilość w [Mg] 

 
Kwota [zł] 

2020 135 PHU “PIOTR” 
Piotr Jaszczyński 

ul. Warszawska 38B 

275,785  79 977,65  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego 

ZDROWIE 
 

Prawo do ochrony zdrowia, jako podmiotowe prawo jednostki, zapewnia każdemu art. 68 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast ust. 2 nakłada na władze publiczne,                      
w tym i na samorząd terytorialny obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą 
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. W związku z powyższym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty, w tym w szczególności sprawy ochrony zdrowia.  

Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych należy w szczególności:  
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających              

z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,  
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2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych,  
3) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do 

zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,  
4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców gminy.  
Ponadto do zadań własnych gminy należą zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego 

uregulowane przepisami ustawy z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego                    
i wydanych na podstawie ustawy przepisów wykonawczych, m.in. rozporządzenia Rady 
Ministrów z 20 sierpnia 1996 roku w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności 
w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Zgodnie z 
przepisami tego rozporządzenia organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, czyli 
także organy gminy, SP ZOZ, jednostki pomocy społecznej, szkoły i uczelnie, zakłady 
penitencjarne, placówki resocjalizacyjne, jednostki wojskowe, są zobowiązane do organizowania 
i prowadzenia działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom 
psychicznym. 

 
I. Lecznictwo ambulatoryjne 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą 
wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane świadczenia 
opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach 
ambulatoryjnych. Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, 
pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ został określony w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych                               
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

Świadczenia lekarza POZ obejmują m.in. profilaktykę chorób, w tym badania i porady 
w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne, udzielanie porad 
w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie 
obrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem oraz inne świadczenia wynikające 
z potrzeb populacji objętej opieką. 

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, 
rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania 
świadczeń. 

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-
neonatologiczno - ginekologiczną nad populacją objętą opieką. 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nieodpłatne świadczenia medyczne w ramach 
podpisanych umów z NFZ udzielają publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Na 
terenie gminy Opoczna funkcjonują następujące placówki POZ. 
 
1. Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej działające na terenie Gminy Opoczno: 

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im.                                     
E. Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno, tel. 44 754 48 04, 

2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa  
w Opocznie, ul. Szpitalna 1, 26-300 Opoczno, tel. 44 754 48 33, 

3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia  
w Mroczkowie Gościnnym, Mroczków Gościnny 44 A, tel. 44 754 48 97. 

 
2.  Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej działające na terenie Gminy Opoczno: 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vita-Med." s.c., 
ul. Partyzantów 1 A, 26-300 Opoczno, 
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tel. 44 754 20 46, 44 755 01 37, 
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMER" Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 5, 26-300 Opoczno, 
tel. 44 755 00 33, 

3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESCULAP", 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 18, 26-300 Opoczno, 
tel. 44 755 24 22, 

4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTRUM", 
ul. Partyzantów 16A, 26-300 Opoczno, 
tel. 44 736 14 06. 

 
II. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są udzielane w 
poradniach specjalistycznych w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia przez lekarza 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Poradnie w ramach podpisanych umów NFZ udzielają 
bezpłatnie świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza 
udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie nie jest wymagane do  ginekologa 
i położnika, onkologa, psychiatry oraz wenerologa. Problemy związane z dostępnością do 
bezpłatnych świadczeń wynikają z niskich kontraktów, które nie zabezpieczają potrzeb 
mieszkańców gminy i powiatu. 
 
III. Leczenie stomatologiczne 

Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent ma 
prawo wybrać dowolną placówkę lub dowolnego dentystę spośród udzielających świadczeń                    
w zakresie lecznictwa stomatologicznego na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. W 
ramach świadczeń gwarantowanych lekarz dentysta zapewnia pacjentom bezpłatne badania 
diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. Pacjentowi zgłaszającemu się z 
bólem, świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia. 
 
IV. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego 
oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego 
lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. 

Od 1 października 2017 roku bezpłatne usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego w ramach podpisanej z Narodowym 
Funduszem Zdrowia umowy świadczy SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego                                  
w Opocznie. 

Pacjent w porze nocnej, w święta i w dni wolne od pracy może skorzystać z tej formy opieki 
zdrowotnej poprzez wizytę w ZOZ, wezwanie lekarza lub pielęgniarki do domu albo skonsultować 
się z lekarzem przez telefon w przypadku:                                                         
✓ nagłego zachorowania, 
✓ nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie 

zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki 
dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, 

✓ gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie 
wpłynąć na stan zdrowia. 
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Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady 
udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być 
wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. 
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać: 

✓ wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, 
✓ recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, 
✓ rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, 
✓ skierowania do specjalisty. 

 
V. Ratownictwo Medyczne (Pogotowie) 

Państwowe Ratownictwo Medyczne zapewnia pomoc każdej osobie znajdującej się  
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli stanu wymagającego podjęcia natychmiastowych 
medycznych czynności ratunkowych, w związku z nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie 
pojawieniem się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być 
poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała, lub utrata życia. 

Zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania wynikają z ustawy z dnia 8 września 2006 
roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje 
minister właściwy do spraw zdrowia a na obszarze województwa – wojewoda, którego zadaniem 
jest też jego planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu.  

Pomoc medyczną w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego zapewnia SP ZOZ 
Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie. 

Pogotowie może wezwać każdy, kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan.  

Wezwanie zespołów ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie  
w sytuacjach wymagających natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych w 
stosunku do osoby znajdującej się w stanie zagrożenia zdrowotnego. 

Zespół ratownictwa medycznego udziela świadczeń w miejscu zdarzenia i jeżeli zachodzi 
potrzeba transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego pod 
względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez 
dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. 
 
VI. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) 

Szpitalny Oddział Ratunkowy usytuowany jest na parterze budynku głównego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda 
Biernackiego w Opocznie. 

Oddział realizuje zadania z zakresu ratownictwa medycznego dla wszystkich mieszkańców 
Powiatu Opoczyńskiego we wszystkich nagłych stanach zagrożenia życia. Działania te polegają na 
jak najszybszym udzieleniu pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia, a po ustabilizowaniu 
stanu chorego, przekazanie go do dalszego leczenia specjalistycznego w oddziałach Szpitala lub 
przetransportowanie do innych wysoko specjalistycznych jednostek służby zdrowia. Oddział ten 
wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt medyczny. Dysponuje: 4 łóżkami obserwacyjnymi, 2 
stanowiskami intensywnej terapii, 2 stanowiskami w obszarze resustytacyjnym, obszarem 
konsultacyjnym i diagnostycznym. Posiada całodobowy dostęp do badań tomografii 
komputerowej, USG, Rtg. W odległości ok. 4 km. od budynku Szpitala zlokalizowane jest 
lądowisko z dogodnym dojazdem karetki. Całość ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa 
zdrowotnego ludności Powiatu oraz gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani 
lekarza poradni specjalistycznej. 
 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000757
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VII. Lecznictwo szpitalne 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w 
Opocznie świadczy usługi medyczne na rzecz zachowania, ratowania, przywracania i poprawy 
stanu zdrowia mieszkańcom powiatu opoczyńskiego oraz osobom potrzebującym. Szpital jest 
jedyną taką placówką działającą na terenie powiatu opoczyńskiego. Szpital posiada łącznie 185  
łóżek w tym 5 inkubatorów. Leczenie szpitalne odbywa się na niżej wymienionych oddziałach: 

✓ Blok Operacyjny, 
✓ Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
✓ Chirurgii Ogólnej, 
✓ Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej, 
✓ Dziecięcy, 
✓ Ginekologiczno–Położniczo–Noworodkowy i Blok Porodowy, 
✓ Wewnętrzny z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 
✓ Pracownia nieinwazyjnych badań kardiologicznych przy oddziale wewnętrznym, 
✓ Szpitalny Oddział Ratunkowy, 
✓ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej finansowany jest ze środków 

otrzymywanych z NFZ w ramach podpisanych umów. 
 

VIII. Lecznictwo szpitalne i podstawowa opieka zdrowotna w okresie pandemii 
Od dnia 11 marca 2020 roku zakazane zostały odwiedziny pacjentów przebywających na 
Oddziałach Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. 
Na przestrzeni całego 2020 roku okresowo zawieszane było funkcjonowanie oddziałów szpitala 
(w tym: Wewnętrznego , Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej) z uwagi na 
potwierdzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pacjentów lub personelu. 
Od dnia 10 czerwca 2020 roku pacjenci wymagający udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w 
oddziałach Szpitala Powiatowego w Opocznie kierowani są do sal izolacyjnych – utworzonych 
początkowo w wydzielonej części Oddziału Dziecięcego, a od  października 2020 roku w 
pomieszczeniach po przeniesionym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, gdzie pacjenci poddawani 
są badaniu PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i oczekują na jego wynik. 
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane były pacjentom w większości w trybie 
teleporad, które od września 2020 roku zostały ograniczone do przypadków przedłużania 
pacjentowi recept, wystawiania zaświadczeń, skierowań lub zleceń na wyroby medyczne. 
Pozostałe świadczenia udzielane są w bezpośrednim kontakcie z lekarzem. 

 
IX. Działania Gminy Opoczno na rzecz zdrowia mieszkańców: 
1) W 2020 roku Gmina Opoczno przystąpiła do kolejnej edycji ogólnopolskiego programu 

profilaktyki czerniaka realizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice 
Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie we współpracy z Akademią Czeniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Onkologicznej. Głównym celem ww. programu jest zwiększenie świadomości 
społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki, a 
przede wszystkim upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat profilaktyki 
czerniaka. W ramach programu został przygotowany dla nauczycieli konspekt lekcji 
edukacyjnej o czerniaku, tak aby mogli oni przeprowadzić lekcję w swojej klasie. Z kolei 
uczniowie, dzięki specjalnie przygotowanemu filmikowi oraz materiałom informacyjnym 
(ulotki, plakaty) dowiadują się jak prawidłowo sprawdzać skórę by uchronić się przed 
czerniakiem. Po skończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki 
czerniaka, zdobędą umiejętności przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania 
zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie 
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zasady ABCDE (tzw. „czerniakowe abecadło”). Dzięki zdobytej wiedzy młodzież może stać się 
ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do 
podjęcia tych niezwykle prostych ale skutecznych działań profilaktycznych. W edycji 
2020/2021 „Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka” realizowany jest przy współpracy z 
pięcioma szkołami podstawowymi, których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno. 

2) Gmina Opoczno pokryła koszty transportu i korzystania przez dzieci i młodzież szkolną                 
z Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” celem organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych 
mających na celu popularyzację zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a tym samym 
przeciwdziałanie wadom postawy i otyłości wśród opoczyńskiej młodzieży. 

3) W ramach otartego konkursu ofert Gmina Opoczno przekazała dotacje na realizację takich 

zadań publicznych z zakresu zdrowia jak: 

a) „Nieodpłatna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych 

posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na 

terenie gminy Opoczno”, 

b) „Prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Opoczno”, 

c) „Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową 

piersi, w tym po mastektomii piersi, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno”, 

d) „Objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia z orzeczeniem 

o stopniu niepełnosprawności, a w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Burmistrza Opoczna 

dzieci bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności realizowanego przez Ośrodek 

Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”. 

4) W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju w 2020 roku Gmina Opoczno 

wydatkowała środki finansowe w wysokości 488.414,65 zł na zakup materiałów na potrzeby 

Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz mieszkańców gminy Opoczno w celu 

zabezpieczenia się przed koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia miejsc kwarantanny 

(maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące, dozowniki, spryskiwacze, przyłbice, 

gogle ochronne, generator ozonu, indywidualne zestawy ochrony biologicznej, fartuchy 

ochronne, poduszki, koce, pranie pościeli, pokrycie kosztów energii na obiekcie, w którym 

zapewnione zostały miejsca na kwarantannę).  

 

OŚWIATA   
 
Podstawowym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i 

opieki w publicznych przedszkolach, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w 
szkołach. Gmina Opoczno była organem prowadzącym dla 5 przedszkoli i 1 punktu 
przedszkolnego w Bielowicach oraz 13 szkół z oddziałami przedszkolnymi, w tym jednego Zespołu 
Szkól Samorządowych nr 1, składającego się ze szkoły podstawowej i liceum samorządowego. 
Ponadto w ewidencji niepublicznych szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest 
inny organ niż JST znajdowało się:  7 przedszkoli niepublicznych,  Publiczna Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, a także 3 szkoły podstawowe, prowadzone przez 
stowarzyszenia - w Kruszewcu, Woli Załężnej i Dzielnej, w których  funkcjonowały również 
oddziały przedszkolne. 
 W  poniższych tabelach przedstawiono liczbę uczniów w poszczególnych szkołach i 
przedszkolach oraz ogólna liczbę oddziałów we wszystkich placówkach oświatowych działających 
na terenie całej Gminy Opoczno. 
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Tabela 30. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez  
Gminę Opoczno  
 

lp. 

Nazwa szkoły / placówki 
Liczba 

uczniów 
ogółem 

Liczba 
oddział

ów 
ogółem 

wycho
wanie 

przedsz
kolne 

1 PRZEDSZKOLE NR 5 W OPOCZNIE 100 4 100 

2 PRZEDSZKOLE NR 4 W OPOCZNIE 102 4 102 

3 

PRZEDSZKOLE NR 6 Z GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ "ZIELONA DOLINKA" W 
OPOCZNIE 97 4 97 

4 PRZEDSZKOLE NR 8 W OPOCZNIE 157 7 157 

5 PRZEDSZKOLE NR2 W OPOCZNIE 52 3 52 

6 

PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA 
ŻEROMSKIEGO W BIELOWICACH 41 2 41 

7 SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZEWIU Z SIEDZIBĄ W ZIĘBOWIE 113 10 32 

8 SZKOŁA PODSTAWOWA W KRAŚNICY 76 9 10 

9 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BIELOWICACH 133 9 17 

10 SZKOŁA PODSTAWOWA W JANUSZEWICACH 91 9 25 

11 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK 
"DOLINIACY" W LIBISZOWIE 200 12 32 

12 SZKOŁA PODSTAWOWA W SIELCU 86 8 23 

13 SZKOŁA PODSTAWOWA W WYGNANOWIE 108 10 33 

14 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO W BUKOWCU 
OPOCZYŃSKIM 70 7 21 

15 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MROCZKOWIE 
GOŚCINNYM 146 11 29 

16 SZKOŁA PODSTAWOWA W OGONOWICACH 147 10 20 

17 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W OPOCZNIE IM. KORNELA 
MAKUSZYŃSKIEGO 896 38 45 

18 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 
KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE 370 20 17 

19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W OPOCZNIE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 580 27 15 

20 SAMORZĄDOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OPOCZNIE 447 17 0 

 Razem 4012 221 868 
 

Tabela 31. Liczba uczniów w pozostałych placówkach oświatowych działających na terenie 
całej Gminy Opoczno 
 

Nazwa szkoły / placówki 
Liczba 

uczniów 
ogółem 

Liczba 
oddziałów 

ogółem 

wychowanie 
przedszkolne 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUSZEWCU 29 5 13 

SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIELNEJ 28 4 10 

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ZAŁĘŻNEJ 41 6 14 

PUBLICZNE STOWARZYSZENIOWE PRZEDSZKOLE W DZIELNEJ 24 1 24 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO W OPOCZNIE 273 20 0 

ARTYSTYCZNE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM 
INTEGRACYJNYM "TYGRYSEK PLUS" 137 6 137 

PRZEDSZKOLE E - MALUCH 4 6 1 6 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AKADEMIA MALUCHA 49 3 49 



61 
 

E-MALUCH 7 4 1 4 

"AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" S.C. MARIA PAWLIK, AGNIESZKA 
KLIMEK 91 6 91 

PRYWATNE PRZEDSZKOLE "KUBUSIA PUCHATKA" W OPOCZNIE 49 2 49 

Razem 731 55 397 
 
 

Wydział Edukacji prowadził następujące działania: 
 

Prowadzenie i uzupełnianie baz danych w Zmodernizowanym Systemie Informacji 
Oświatowej oraz przekazywanie ich do systemu centralnego w MEN. Rozpatrywanie i 
upoważnianie dyrektorów szkół i przedszkoli do dostępu do bazy danych w Zmodernizowanym 
Systemie Oświatowym. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej Systemu Informacji 
Oświatowej w zakresie przekazywania danych: nauczycieli z awansem zawodowym, uczniów 
korzystających z pomocy materialnej, uczniów spełniających obowiązek szkolny, obowiązek 
nauki za granicą, danych dziedzinowych dotyczących zarządzania i administrowania oświatą, 
potwierdzanie poprawności danych do naliczania subwencji oświatowej. Prowadzenie spraw 
związanych z realizacja obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki na terenie Gminy Opoczno. 
Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych dyrektorów szkół i przedszkoli. Obsługa INFO 
SYSTEMU zaangażowania umów i faktur w budżecie. 

Weryfikacja list uczniów z poszczególnych szkół w celu przydziału  biletów wolnej jazdy na 
dojazd  do szkoły.  Dokonanie wyliczeń subwencji oświatowej, przypadającej na  uczniów  
według poszczególnych kategorii i  wag.   Wyliczanie i przygotowanie do wypłaty przez wydział 
budżetowy comiesięcznych dotacji dla niepublicznych i publicznych placówek, dla których 
organem prowadzącym nie jest Gmina Opoczno. Przygotowanie informacji do wydziału 
budżetowego w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do 
niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Opoczno, a będące mieszkańcami 
innych gmin. Przygotowanie planu dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych oraz 
innych wydatków związanych z zadaniami wydziału na rok budżetowy 2020. Opracowanie treści 
Zarządzenia Burmistrza Opoczna w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Opoczno na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

 
Realizacja zadań związanych z wnioskowaniem i rozliczeniem corocznych dotacji celowych: 
1.  na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

(wypłacono 349.498,00 zł), 
2. rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (wypłacono 5.274,04 zł),  
3. dofinansowanie pracodawcom kosztów przegotowania zawodowego młodocianych  

pracowników ( wypłacono 16 pracodawcom 174.871,35 zł)  Zadania realizowane w tym zakresie 
to weryfikacja wniosków, przygotowanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o pomocy de 
minimis i zaświadczeń o braku notyfikacji pracodawcom, przesyłanie sprawozdań o udzielonej 
pomocy de minimis do UOKiK-u. 

 Prowadzenie ewidencji szkół i przedszkoli, w tym szkół i przedszkoli niepublicznych. 
Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,  zmianach we wpisie. 

 Obsługa zadań związanych z dowozem uczniów do szkół:  realizacja umowy z MP, rozliczanie 
kosztów dowozu, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.  

Obsługa zadań:  
- konkurs na absolwenta-prymusa,  
- przedłużenie pełnienia funkcji dyrektorom szkół,  
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- awans zawodowy nauczycieli, 
-  fundusz zdrowotny dla nauczycieli,    
- dofinasowania kosztów kształcenia zawodowego nauczycieli, 
-  nagrody Burmistrza Opoczna dla wyróżniających się nauczycieli, 
 - wydawanie decyzji w sprawie nauczaniem indywidualnego i kształcenia specjalnego, 
- działania dotyczące COVID - 19; opracowanie potrzeb placówek oświatowych  dotyczących 

zapotrzebowania w pomoce  do nauki zdalnej, zabezpieczenia w środki ochrony sanitarnej, 
wydawania decyzji o czasowym zawieszeniu zajęć. 

 
ROLNICTWO 
 
Warunki przyrodnicze 

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiada niewielkie kompetencje w 
zakresie kształtowania ustroju rolnego oraz wpływu na stan rozwoju rolnictwa. Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) nie nakłada na samorząd 
żadnych zadań własnych z tej dziedziny. Szczątkowe zadania w tej dziedzinie wynikają z:  
- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1161) w zakresie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
uwzględniającego zapisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  
- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 333), 

- ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 888). 

Warunki przyrodnicze gminy Opoczno nie sprzyjają rozwojowi intensywnego i 
wysokotowarowego rolnictwa. Łącznie obszar wiejski gminy Opoczno to 16 589 ha. Największym 
sołectwem jest Kraśnica, która zajmuje 11,31 % tego obszaru, najmniejszym Ziębów – to tylko 
0,8% obszaru wiejskiego gminy.  
Grunty przeznaczone do użytkowania rolniczego stanowią ponad 67 % powierzchni gminy, z 
czego grunty orne 54 %, pozostałe to trwałe użytki zielone.  
Problemem jest jakość gleb. Gleby klasy I i II nie występują na terenie gminy. Gleby III klasy 
stanowią niecałe 8,5 % ogólnej powierzchni. Dominują gleby klasy IV i V 
 
Tabela 32. Zestawienie gleb na obszarze wiejskim w gminie Opoczno według klas i sposobów 

użytkowania 

 
Rodzaj i przeznaczenie użytku 

gruntowego 
 

 
Powierzchnia na 
terenie wiejskim 

gminy Opoczno w ha 

 
Udział procentowy 
powierzchni użytku 

gruntowego w powierzchni 
obszaru wiejskiego gminy 

Opoczno 

Grunty orne  8921,4006  53,79  

Trwałe użytki zielone  2182,0579  13,16  

Grunty leśne, zadrzewione, 
zakrzewione  

3985,2511  24,03  

Grunty pod wodami  196,8141  1,19  

Sady  190,6284  1,15  

Grunty zabudowane  528,3391  3,19  

Pozostałe  581,7103  3,51  

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Opoczno 
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Tabela 33. Klasy bonitacyjne gleb w gminie Opoczno 

Klasa bonitacyjna Powierzchnia na terenie 
wiejskim gminy Opoczno 

w ha 

Udział procentowy powierzchni 
użytku gruntowego w powierzchni 
obszaru wiejskiego gminy Opoczno 

Grunty orne 

I 0,00 0% 

II 0,00 0% 

III a 108,1046 1,21% 

III b 650,7806 7,29% 

IV a 2529,8879 28,36% 

IV b 1322,5126 14,82% 

V 2489,8383 27,91% 

VI 1820,2766 20,40% 

Trwałe użytki zielone 

I 0,00 0% 

II 0,05 0% 

III 114,5459 5,25% 

IV 1217,1997 55,78% 

V 752,3625 34,48% 

VI 97,8998 4,49% 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Opoczno 

16 obrębów geodezyjnych w gminie Opoczno jest zakwalifikowanych jako obszary o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania. Podstawą wyodrębnienia takich obszarów są 
warunki naturalne oraz demograficzne terenu określone następującymi cechami:  

• występowanie gleb słabych i bardzo słabych o niskiej produktywności, której nie da się 
podnieść w inny sposób, niż poprzez poniesienie nadmiernych kosztów i które nadają się 
głównie do ekstensywnej produkcji zwierzęcej, 

• produkcja jest wynikiem niskiej produktywności środowiska i w związku z tym jest niższa 
od wartości średniej krajowej mierzonej za pomocą podstawowych wskaźników 
ekonomicznych w rolnictwie,  

• niska lub malejąca populacja mieszkańców, która jest zależna od produkcji rolnej, a czego 
efektem jest postępująca degradacja tych terenów z powodu zaprzestania 
gospodarowania.  

W celu podkreślenia roli, jaką rolnictwo odgrywa w gospodarce gminy, od kilku lat Gmina jest 

organizatorem konkursu  „Rolnik Gminy Opoczno” ,który ma na celu wyróżnienie rolników 

posiadających dobre wyniki ekonomiczne z prowadzonej działalności oraz wykazujących się dużą 

aktywnością społeczną. 

Tabela 34. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (na podstawie komunikatu 

JUNG w Puławach) 

Lp. Nazwa obrębu Typy obszarów  o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania 

ONW z ograniczeniami 
naturalnymi strefa I – 
ONW 5 

ONW z ograniczeniami 
naturalnymi strefa II – 
ONW 6 

1 Adamów X  

2 Antoniów  X 
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3 Bielowice X  

4 Brzustówek X  

5 Bukowiec X  

6 Dzielna  X 

7 Januszewice X  

8 Janów Karwicki X  

9 Karwice X  

10 Kliny X  

11 Kol Wólka Karwicka X  

12 Kolonia Kruszewiec  X 

13 Kolonia Libiszów X  

14 Kolonia Ziębów  X 

15 Kraszków X  

16 Kraśnica X  

17 Kruszewiec  X 

18 Libiszów  X 

19 Międzybórz  X 

20 Modrzew X  

21 Modrzewek  X 

22 Mroczków Duży  X 

23 Mroczków Gościnny X  

24 Ogonowice X  

25 Ostrów  X 

26 Różanna X  

27 Sielec X  

28 Sitowa X  

29 Sobawiny X  

30 Sołek X  

31 Stużno  X 

32 Stużno Kolonia X  

33 Wola Załężna X  

34 Wygnanów X  

35 Wólka Karwicka  X 

36 Zameczek X  

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Opoczno 

Dochody i wydatki związane z rolnictwem  
 

Niewielki zakres zadań własnych gminy związanych z rolnictwem znajduje 
odzwierciedlenie w budżecie gminy. W dziale Rolnictwo i łowiectwo znajdują się po stronie 
dochodów wpływy z dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego w 
2020 roku była to kwota 514 136,26 zł. 
Po stronie wydatków w tym dziale znajdowały się trzy pozycje: 
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej od paliwa rolniczego – 514 136,26 zł. 
- dotacja dla spółki wodnej Ostrów – 4 100,00 zł. 
- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi – 15 789,63 zł. 
Gmina uzyskuje ponadto dochód z podatku rolnego i leśnego. Dochód gminy z tego tytułu 
zależny jest od wysokości stawki bazowej. Stawka podatku rolnego uzależniona jest od średniej 
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ceny skupu żyta za okres  jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 
podatkowy 2020 i wyniosła 58,55 zł za 1dt. Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 roku o podatku rolnym, podatek rolny od 1ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw 
rolnych wynosi 2,5q żyta, co stanowi w roku 2020 kwotę 146,37 zł za 1ha przeliczeniowy. 
Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów  rolnych wynosi równowartość 5q żyta, co w 
przeliczeniu daje na 2020 rok stawkę podatku 292,75 zł według stawek ogłoszonych przez GUS. 
Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji Rada 
Miejska w Opocznie skorzystała z upoważnienia ustawowego, jakie daje art. 6 ust 3 ustawy o 
podatku rolnym i obniżyła cenę skupu żyta do kwoty 50,00 zł za 1q, co daje 85,40% kwoty 
ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1ha przeliczeniowego 
gruntów gospodarstw rolnych wyniósł 125,00 zł, zaś gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie 
wchodzących w skład gospodarstw rolnych 250,00 zł z 1ha fizycznego. 
Wpływy z podatku rolnego w 2020 roku: 

•  18.131,21 zł ( osoby prawne),  

• 775.278,88 zł. ( osoby fizyczne). 
Skutki obniżenia stawek podatku rolnego – 210.510 zł. 
W przypadku podatku leśnego, stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, 
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
roku poprzedzające rok podatkowy. W 2019 roku cena ta wyniosła 194,24 zł za 1m3 i została 
ogłoszona komunikatem Prezesa GUS. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi 
równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej sprzedaży drewna co w 
przeliczeniu na stawkę podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42,73 zł. z 1ha. Podatek leśny na 
terenie Gminy Opoczno w 2020 roku został naliczony zgodnie z obowiązującym komunikatem. 
Wpływy z podatku leśnego w 2020 roku:  

• 77.717,00 (osoby prawne), 

• 65.366,85 (osoby fizyczne). 
 

Realizacja funduszu sołeckiego  
 

Jak wynika z poniższych zestawień wydatki „funduszu sołeckiego” w 2020r. zrealizowane 
zostały w 89,10%.  W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z 
funduszu sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane za 2020 roku w ramach funduszu 
sołeckiego to kwota 684.404,53, z tego:  
wydatki bieżące: 401.174,46 zł  
wydatki majątkowe: 283.230,07zł. 

Tabela 35. Szczegółowa realizacja Funduszu Sołeckiego 

dział rozdz. par treść 

plan 

wydatków 

na 2020 

wykonanie na 

31.12.2020 

roku 

% 

wykonania  

 

 
1 2 3 4 5      

600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 189 936,42 189 935,92 100,00  

  60016   Drogi publiczne gminne 189 936,42 189 935,92 100,00  

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 783,50 1 783,50 100,00  

    4270 zakup usług remontowych 6 327,00 6 327,00 100,00  
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    4300 zakup usług pozostałych 110 060,64 110 060,14 100,00  

    6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 765,28 71 765,28 100,00  

700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,00 0,00 0,00  

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 0,00 0,00  

    6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 0,00 0,00 0,00  

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 28 100,00 27 597,54 98,21  

  75412   Ochotnicze straże pożarne 28 100,00 27 597,54 98,21  

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 100,00 13 597,54 96,44  

    6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 14 000,00 100,00  

801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 77 124,38 62 021,24 80,42  

  80101   Szkoły Podstawowe 62 124,38 62 021,24 99,83  

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 250,00 4 250,00 100,00  

    4270 zakup usług remontowych 31 739,65 31 697,91 99,87  

    4300 zakup usług pozostałych 26 134,73 26 073,33 99,77  

  80195   Pozostała działalność 15 000,00 0,00 0,00  

    6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 0,00  

900     

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 256 767,76 196 264,39 76,44  

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 131 402,74 71 735,48 54,59  

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 599,48 65,99  

    4300 zakup usług pozostałych 24 752,19 23 402,00 94,55  

    6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 650,55 41 734,00 43,18  

  90095   Pozostała działalność 125 365,02 124 528,91 99,33  

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 414,74 13 204,94 98,44  

    4300 zakup usług pozostałych 18 364,25 18 230,00 99,27  

    6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93 586,03 93 093,97 99,47  

921     

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO  134 887,91 128 526,29 95,28  

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 108 735,25 106 467,13 97,91  

    4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,00  

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 69 630,88 68 416,68 98,26  

    4270 zakup usług remontowych 10 000,00 9 149,97 91,50  

    4260 zakup energii 200,00 0,00 0,00  

    4300 zakup usług pozostałych 13 613,89 13 610,00 99,97  

    6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 13 790,48 13 790,48 100,00  

  92195   Pozostała działalność 26 152,66 22 059,16 84,35  

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 905,52 1 199,01 62,92  

    4220 zakup środków żywności 8 300,00 6 413,01 77,27  

    4300 zakup usług pozostałych 3 500,00 2 000,00 57,14  

    6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 447,14 12 447,14 100,00  

926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 81 342,40 80 059,15 98,42  



67 
 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15 920,13 15 190,11 95,41  

    4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 986,00 98,60  

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 240,13 13 026,11 98,38  

    4300 zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00  

    4270 zakup usług remontowych 1 180,00 1 178,00 99,83  

  92695   Pozostała działalność 65 422,27 64 869,04 99,15  

    4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 076,84 5 531,84 91,03  

    4300 zakup usług pozostałych 13 945,43 13 938,00 99,95  

    4270 zakup usług remontowych 9 000,00 9 000,00 100,00  

    6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 400,00 36 399,20 100,00  

      Ogółem 768 158,87 684 404,53 89,10  

 

Tabela  36. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków  w podziale na poszczególne 

sołectwa z wyodrębnieniem realizowanych przedsięwzięć 

Lp Sołectwo Zakres zrealizowanego przedsięwzięcia 

Plan 

wydatków na 

2020r. 

Kwota wydatków 

wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego 

Bieżące Majątkowe 

1. Adamów 1. Remont Sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w 

Sielcu - dofinansowanie   2 500,00   

2. Wsparcie dla świetlicy w Karwicach - zakup opału - 

ekogroszku 

  

473,55   

3. Wykonanie drewnianej podłogi oraz zakup urządzeń AGD 

i wyposażenia na potrzeby KGW i sołectwa   6 097,99   

4. Remont drogi gminnej i utwardzenie   3 000,02   

5. Zakup z montażem lamp oświetlenia ulicznego   3 000,00   

RAZEM Adamów 15 185,02 15 071,56 0,00 

2. Antoniów 1. Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem   2 499,00   

2. Zakup i montaż sprzętu sportowego na doposażenie 

placu zabaw, m.in. urządzenia siłowe   11 438,00   

RAZEM Antoniów 13 945,43 13 937,00 0,00 

3. Bielowice 1. Naprawa dróg i udrożnienie rowów w Bielowicach przy 

drogach gminnych   10 037,30   

2. Zakup i montaż barierek ochronnych na skrzyżowaniach 

dróg   3 000,00   

3. Zakup opału (eko-groszek) do świetlicy w Bielowicach   1 515,36   

4. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i art. biurowych na 

potrzeby Rady Sołeckiej i świetlicy   499,92   

5. Zakup trzewików damskich na działalność Koła Gospodyń 
  1 500,00   
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Wiejskich 

6. Zajęcia z instruktorem - nauka śpiewu - tańca ludowego 

KGW oraz dzieci i młodzieży z Bielowic   1 500,00   

7. Zakupy na bieżące utrzymanie gminnego obiektu 

sportowego w Bielowicach, m.in..na wałowanie, 

nawożenie, itp..   589,67   

8. Zakupy artykułów na potrzeby świetlicy w Bielowicach 

(w związku z koronawirusem)   500,00   

9. Zakup strojów ludowych (zapaski) na potrzeby KGW   1 500,00   

RAZEM Bielowice 38 737,30 20 642,25 0,00 

4. Brzustówek 1. Wykonanie i montaż altany      11 000,00 

2. Doposażenie świetlicy w urządzenia AGD   4 619,00   

3. Naprawa dachu na świetlicy    2 999,97   

4. Utrzymanie boisk sportowych, w tym zakup kosiarki oraz  

paliwa do kosiarek   2 798,84   

5. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w 

Modrzewiu - dofinansowanie   2 000,00   

RAZEM Brzustówek 23 745,96 12 417,81 11 000,00 

5. Bukowiec 

Opoczyński 

1. Zakup wiaty przystankowej   4 305,00   

2. Zakup węgla do ogrzewania świetlicy wiejskiej   2 999,39   

3. Naprawa dróg gminnych oraz zakup kruszywa   4 000,00   

4. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w 

Bukowcu Opoczyńskim   23 613,33   

RAZEM Bukowiec Opocz. 35 134,73 34 917,72 0,00 

6 Dzielna 1.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

oświetlenia ulicznego w m.Dzielna (Dzioły)     7 011,00 

2. Pielęgnacja zieleni oraz terenu użyteczności publicznej w 

sołectwie, zakup paliwa do kosiarek   2 996,94   

3. Zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie sołectwa   1 790,00   

4. Zakup stołów i ławek do dyspozycji sołectwa   5 000,00   

5. Zakup sprzętu AGD dla potrzeb KGW   2 000,00   

6.Organizacja okolicznościowego spotkanie integracyjnego 

połączonego z Dniem Kobiet: zakup art. spożywczych i 

przemysłowych   3 500,00   

7. Zakup oświetleniowej lampy solarnej   2 800,00   

RAZEM Dzielna 31 299,74 18 086,94 7 011,00 

7. Janów 

Karwicki 

1. Wymiana nakrycia altanki na boisku sportowym w 

Janowie Karwickim   9 000,00   
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2. Zakupy związane z utrzymaniem boiska, w tym min.: 

paliwo, środki ochrony roślin, nawóz   1 986,81   

3. Doposażenie KGW w urządzenia AGD   1 998,50   

4. Remont Sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w 

Sielcu - dofinansowanie   500,00   

5. Zakup ławek i stołów na potrzeby solectwa   4 548,00   

6. Zakup opału do świetlicy w Karwicach   473,55   

7. Ułożenie kostki brukowej w altance na boisku 

sportowym w Janowie Karwickim   1 000,00   

RAZEM Janów Karwicki 19 678,00 19 506,86 0,00 

8. Januszewice 1. Remont klatki schodowej w Szkole Podstawowej w 

Januszewicach   5 958,26   

2. Zakupy dla klubu sportowego, m.in. nosze, prostownik, 

odzież sportowa, paliwo, remont kosiarki   2 897,58   

3. Zakupy AGD na potrzeby KGW w Januszewicach   4 096,00   

4. Wykonanie kruszywem drogi gminnej    5 000,00   

5. Wykonanie drogi przedatkowej od sklepu Dino do 

ostatniego zabudowania metodą powierzchniowego 

utwardzenia 

  

6 327,00   

RAZEM Januszewice 24 327,00 24 278,84 0,00 

9. Karwice 1. Zakup podkaszarki   2 499,00   

2. Zakup ekogroszku do ogrzewania świetlicy w Karwicach   947,10   

3. Zakup paliwa do kosiarki   400,00   

4.Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie 

placu zabaw przy świetlicy w Karwicach      12 447,14 

RAZEM Karwice 16 347,14 3 846,10 12 447,14 

10. Kliny 1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni jako 

doposażenie placu zabaw     20 795,00 

2. Zakup urządzeń AGD na potrzeby sołectwa   1 654,20   

RAZEM Kliny 22 545,11 1 654,20 20 795,00 

11. Kraszków 1. Zakup kruszywa wraz z usługą   5 000,00   

2. Zakup aparatów powietrznych dla OSP Kraszków   9 007,54   

3. Zakup przewodu hydraulicznego do nożyc tnących - 

halmatro na potrzeby OSP Kraszków   4 590,00   

4. Zakup art..spożywczych na spotkanie integracyjne 

mieszkańców Kraszkowa    2 133,42   

RAZEM Kraszków 21 305,52 20 730,96 0,00 

12. Kraśnica 

1. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie 
    24 999,70 
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placu zabaw w m.Kraśnica 

2. Zakup kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg 

gminnych i praca ze sprzętem   3 694,28   

3. Zakup ławek zewnętrznych do Szkoły Podstawowej w 

Kraśnicy   2 460,00   

4. Zakup strojów ludowych do zespołu ludowego "Małe 

Kraśniczanki"   1 500,00   

RAZEM Kraśnica 32 694,28 7 654,28 24 999,70 

13. Kruszewiec  1. Termomodernizacja remizy OSP - I etap     14 000,00 

2. Odmulanie części rowu przez wieś wraz z usługą 

sprzętowo-transportową   4 400,22   

RAZEM Kruszewiec 18 400,22 4 400,22 14 000,00 

14. Kruszewiec 

Kol. 

1. Doposażenie wraz z montażem placu zabaw w 

dodatkowe elementy     7 000,00 

2. Zakup urządzeń gastronomicznych do pomieszczenia 

kuchni świetlicy wiejskiej   4 999,00   

3. Zakup i montaż lamp solarnych do oświetlenia drogi 

gminnej i placu zabaw   8 500,00   

RAZEM Kruszewiec 20 763,19 13 499,00 7 000,00 

15. Libiszów 1. Zakup kosiarki na nowopowstające boisko przyszkolne - 

dofinansowanie   250,00   

2. Zakup i montaż siłowni napowietrznej na terenie bloków 

w Libiszowie     10 400,00 

3. Na zakup szafek kuchennych i akcesorii elektrycznych do 

remizy w Libiszowie   5 610,01   

RAZEM Libiszów 26 263,89 5 860,01 10 400,00 

16. Libiszów 

Kolonia 

1. Wykonanie projektu technicznego na ulepszone pobocze 

z kostki brukowej - dalsza kontynuacja do wiaduktu     18 500,00 

2. Zakup kosiarki do wykaszania nowo powstającego boiska 

do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w Libiszowie 

- dofinansowanie   1 000,00   

3. Zakup płyt ażurowych   720,87   

RAZEM Libiszów Kol. 20 220,87 1 720,87 18 500,00 

17. Międzybórz 1. Wykonanie projektu technicznego na powierzchniowe 

utrwalenie drogi metodą podwójnego skraplania   10 000,00   

2. Zakup dwóch słupków i siatki na boisko do pilki siatkowej   1 455,00   

3. Zakup paliwa do kosiarki   991,37   

4. Zakup materiałów do budowy altany   4 076,84   

RAZEM Międzybórz 17 276,84 16 523,21 0,00 
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18. Modrzew 1. Zakup AGD na doposażenie świetlicy wiejskiej w 

Modrzewiu   1 998,80   

2. Zakup ławek i stołu do wiaty przy boisku   1 500,00   

3.Zakup art. spożywczych i usług na organizację imprezy 

integracyjnej "zakończenie lata"   1 992,79   

4. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w 

Modrzewiu - dofinansowanie   3 000,00   

5. Zakup paliwa do kosiarki   671,10   

6. Zakup kruszywa na drogę   6 100,00   

RAZEM Modrzew 15 300,00 15 262,69 0,00 

19. Modrzewek 1. Wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Modrzewiu 

- dofinansowanie   11 156,34   

RAZEM Modrzewek 11 156,34 11 156,34 0,00 

20. Mroczków 

Duży 

1. Zakup płyt ażurowych do wzmocnienia rowów   8 000,00   

2. Wzmocnienie i wykonanie elewacji północnej ściany 

świetlicy wiejskiej   6 150,00   

3. Sporządzenie projektu technicznego budowy chodnika 

pomiędzy Mroczkowem D i Mroczkowem Gośc.     3 978,39 

4. Zakup kruszywa na drogi gminne   2 216,00   

5. Zakup urządzeń AGD na potrzeby sołectwa   999,00   

6. Zakup kręgów betonowych na potrzeby sołectwa   1 783,50   

RAZEM Mroczków Duży 23 978,39 19 148,50 3 978,39 

21. Mroczków 

Gościnny 

1. Zakup namiotu z napisem nazwy sołectwa    4 551,00   

2. Zakup kruszywa na utwardzenie dróg lokalnych   3 000,00   

3. Wykonanie projektu technicznego oraz budowa placu 

zabaw na osiedlu      19 387,27 

RAZEM Mroczków Gościnny 27 387,27 7 551,00 19 387,27 

22. Ogonowice 1. Zakup namiotu z logo sołectwa    1 499,37   

2. Zakup urządzenia AGD na potrzeby sołectwa   1 996,00   

3. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie 

siłowni "Pod chmurką"      14 999,20 

4. Sprzedaż i dostarczenie ławek na potrzeby sołectwa   3 936,00   

5. Naprawa dróg dojazdowych do pól   10 237,30   

RAZEM Ogonowice 38 737,30 17 668,67 14 999,20 

23. Ostrów 1. Utrzymanie boiska, w tym koszenie, zakup paliwa, 

nawozu, konserwacja kosiarki   2 383,60   

2. Doposażenie placu zabaw w siłownię i urządzenia 

zabawowe     18 366,00 
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3. Zakupy na świetlicę wiejską, w tym zakup węgla, art. 

AGD oraz inne na potrzeby KGW Ostrów i wyposażenie 

świetlicy   6 909,54   

RAZEM Ostrów 32 771,76 9 293,14 18 366,00 

24. Różanna 1. Zakup i montaż urządzeń na doposażenie placu zabaw 

dla dzieci   9 179,00   

2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy drogi w m.Różanna     16 000,00 

RAZEM Różanna 25 179,25 9 179,00 16 000,00 

25. Sielec 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy oświetlenia przy drodze gminnej w Sielcu     7 011,00 

2. Remont sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w 

Sielcu - dofinansowanie   800,00   

RAZEM Sielec 12 202,25 800,00 7 011,00 

26. Sitowa 1. Budowa rowu wzdłuż drogi gminnej   20 000,00   

2. Wykonanie projektu oraz przeniesienie i naprawa 

elementów placu zabaw   4 230,00   

3. Zakup paliwa i naprawa kosiarki   955,07   

RAZEM Sitowa 25 256,72 25 185,07 0,00 

27. Sobawiny 1. Zakup kosiarki na nowo powstające boisko przy Szkole 

Podstawowej w Libiszowie - dofinansowanie   3 000,00   

2. Doposażenie KGW Sobawiny w niezbędny sprzęt AGD   3 380,10   

3. Zakup oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego na 

nowe w technice LED   15 701,48   

RAZEM Sobawiny 26 380,10 22 081,58 0,00 

28. Sołek 1. Wykonanie projektu technicznego drogi do cmentarza 

Sołek Zameczek - I rata     13 286,89 

RAZEM Sołek 13 286,89 0,00 13 286,89 

29. Stużno 1. Budowa oświetlenia ulicznego w Stużnie     10 000,00 

2. Zakup urządzeń AGD dla KGW w Stużnie   496,00   

3. Remont Sali oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w Sielcu - dofinansowanie   500,00   

4. Utrzymanie boiska wiejskiego, w tym zakup paliwa   417,03   

RAZEM Stużno 15 417,45 1 413,03 10 000,00 

30. Stużno 

Kolonia 

1. Zakup domku holenderskiego na potrzeby sołectwa     13 790,48 

RAZEM Stużno Kol. 13 790,48 0,00 13 790,48 

31. Wola 

Załężna 

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

oświetlenia ulicznego w m.Wola Załężna - droga nr 590     8 364,00 
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2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

oświetlenia ulicznego w m.Wola Załężna - droga 

powiatowa w kierunku Sobawin     4 674,00 

3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

oświetlenia ulicznego w m.Wola Załężna - droga nr 813     4 674,00 

RAZEM Wola Załężna 38 737,30 0,00 17 712,00 

32. Wólka 

Karwicka 

1. Wykonanie projektu technicznego drogi do cmentarza 

Sołek Zameczek - I rata     10 000,00 

2. Zakup AGD oraz wyposażenia na potrzeby świetlicy w 

Wólce Karwickiej   3 267,00   

3. Budowa altanki na potrzeby sołectwa     2 546,00 

RAZEM Wólka Karwicka 16 269,67 3 267,00 12 546,00 

33. Wygnanów 1. Wykonanie projektu technicznego drogi do cmentarza 

Sołek Zameczek - I rata     10 000,00 

2. Remont dróg gminnych   11 654,15   

RAZEM Wygnanów 21 654,15 11 654,15 10 000,00 

34. Ziębów 1. Zakup urządzeń AGD na potrzeby sołectwa   4 997,30   

2.Organizacja imprezy aktywizacyjnej, w tym zakup art. 

spożywczych, przemysłowych oraz wynajem animacji   1 985,81   

3. Zakup paliwa do kosiarki   500,04   

4. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w 

Modrzewiu - dofinansowanie   5 283,31   

RAZEM Ziębów 12 783,31 12 766,46 0,00 

            

RAZEM wydatki bieżące i majątkowe   401 174,46 283 230,07 

  
 

  
 

    

OGÓŁEM plan i wydatki funduszu sołeckiego 768 158,87 684 404,53 

 
KULTURA FIZYCZNA, SPORT 
 
 Działania na rzecz rozwoju sportu  

 
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą 

wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. 

W związku z powyższym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców związanych z kulturą fizyczną i sportem oraz zapewnieniem terenów rekreacyjnych 
i urządzeń sportowych. 

Zadania z obszaru wspierania sportu i kultury fizycznej gmina Opoczno realizuje poprzez: 
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1.Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji sportowych w zakresie organizacji imprez 
sportowych (np. zakup nagród, sprzętu sportowego) oraz udziału ich członków w zawodach 
sportowych. 
2.Przeznaczanie środków finansowych na dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach (SKS/UKS). 
3.Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo –rekreacyjnych. 
4.Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo –rekreacyjnej.  

Mijający rok również i w sporcie został naznaczony pandemią COVID-19. Koronawirus 
spowodował, że nasza naturalna aktywność związana z naszym stylem życia została wywrócona 
do góry nogami. Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa są problemem dla wszystkich, 
którzy są aktywni. 

Przez pandemię nie odbyło się wiele imprez sportowych, a przez kilka miesięcy mieliśmy 
sportowy lockdown. Mimo tych trudności sportowcy z Gminy Opoczno odnieśli wiele sukcesów. 

Podstawową formą wspierania sportu przez gminę Opoczno jest przekazywanie dotacji 
klubom sportowym, które są podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w 
zakresie kultury fizycznej. Przyznane środki finansowe przeznaczane są na pokrycie kosztów 
zatrudnienia szkoleniowców, utrzymania obiektów sportowych, zakupu sprzętu sportowego, 
napoi, wynajem transportu, hal sportowych oraz pokrycie opłat regulaminowych i sędziowskich. 

W roku 2020 ogłoszono konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
a w szczególności „ Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w 2020 roku”. Do 
konkursu zgłosiło się 13 klubów, stowarzyszeń sportowych. Wszyscy otrzymali wsparcie 
finansowe. Nie wpłynęła jedna oferta na realizację w/w zadania. W II półroczu ogłoszono II 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej a w 
szczególności: „ Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w 2020 roku” . Do 
konkursu zgłosiło się 3 oferentów. Wszyscy otrzymali wsparcie finansowe.  
Powołana Zarządzeniem Burmistrza Opoczna Komisja Konkursowa dokonała wyboru 
najkorzystniejszych ofert, w wyniku czego podpisano 13 umów w pierwszym półroczu i 3 umowy 
w drugim półroczu na realizację zadań publicznych z zakresu: 

1) organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego (min. 3 jednostki treningowe w 
tygodniu) oraz udział w zawodach i rozgrywkach organizowanych w zakresie piłki nożnej 
mężczyzn, jak i kobiet prowadzonych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej w Łodzi i 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, 

2) organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego (min. 3 jednostki treningowe w 
tygodniu) w zakresie podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki prowadzonych przez Związki 
Sportowe, 

3) prowadzenia sekcji szachowej, pływackiej, piłki siatkowej, 
4) sportów walki. 

 
W sumie w roku 2020 na dotację przekazano 375.623,00. 
Liczba osób, które były beneficjentami w/w zadań to około 803 uczestników. 

 
Tabela 37. Kwoty dotacji w roku 2020 
 

LP. Nazwa klubu Kwota dotacji 

1. Ludowy Klub Sportowy 
Ceramika Opoczno ( od 
26.06.2020 zmianie uległa 
nazwa klubu na Miejski 
Klub Sportowy Ceramika 
Opoczno) 

155.380,00 

2. Zakładowy Ludowy Klub 11.380,00 
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Sportowy WOY-Bukowiec 
Opoczyński 

3. Ludowy Klub Sportowy 
„Atom” Januszewice 

11.380,00 

4. Ludowy Klub Sportowy 
„Olimpia” Wola Załężna 

41.380,00 

5. Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Mroczków-
Dzielna” 

25.380,00 

6. Kobiecy Klub Sportowy 
„Kaja Opoczno” 

19.380,00 

7. Ludowy Klub Sportowy 
„Opocznianka”- sekcja 
szachy 

I półrocze – 1.141,00 

8. Ludowy Klub Sportowy 
„Opocznianka”- pływanie 
 

I półrocze - 8.941,00 

9. Ludowy Klub Sportowy 
„Opocznianka”- ciężary 

I półrocze - 19.841,00 

10. Uczniowski Międzyszkolny 
Ludowy Klub Sportowy 
„Pegaz” 

11.380,00 

11. Klub Sportów Walki K. O. 
Opoczno 

7.380,00 

12. Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportów Walki FF 
Sport Opoczno 

7.380,00 

13. Akademia Sportu „ACTIVE” 20.380,00 

 
 II półrocze: 

LP. Nazwa klubu Kwota dotacji 

1. Ludowy Klub Sportowy 
„Opocznianka”- sekcja 
szachy 

II półrocze – 2.800,00 

2. Ludowy Klub Sportowy 
„Opocznianka”- pływanie 

II półrocze – 10.600,00 

3. Ludowy Klub Sportowy 
„Opocznianka”- ciężary 

II półrocze – 21.500,00 

 
Łącznie na  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku wydatkowano środki 
finansowe w wysokości 763.480,42 zł z czego 375.623,00 zł przeznaczono na dotacje. 

Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, 
to bardzo  istotne  i  skuteczne  elementy  procesu  edukacji  i  wychowania  młodego  pokolenia. 
W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne,                         
a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. 
Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie 
zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych 
zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności 
ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu,              
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a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że młodzież chętnie uczestniczy w różnych 
formach zajęć pozalekcyjnych. 

W związku z tym gmina podejmuje działania na rzecz sportu biorąc udział m. in. w 
ministerialnym projekcie „Umiem Pływać”. Pływanie jest jedną z najlepszych form rozwoju dla 
młodych organizmów, dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło dać możliwość tego 
rozwoju bardzo licznej grupie dzieci, również naszej gminie. Program lekcji został opracowany 
przez najlepszych specjalistów z Polskiego Związku Pływackiego, tak więc jest gwarancją 
efektywnej nauki dzieci.  
Główne cele projektu to: 
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, 
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, 
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć 
sportowych dla uczniów, 
• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), 
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w 
szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej 
pływalni, 
• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. 
Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach 
sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza 
obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt skierowany był do wszystkich dzieci – 
uczniów klas I- III szkół podstawowych w całej gminie, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej 
sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów. Gmina Opoczno w ramach tego projektu 
pozyskała fundusze na 25 grup. Łącznie w zajęciach udział wzięło 375 osób. Zajęcia odbywały się 
od 14 września do 30 listopada 2020 roku, w ilości 20 godzin nauki pływania, na basenie 
„Opoczyńska Fala”. Operatorem projektu było Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów 
Sportowych. Kwota realizacji zadania wyniosła: 83.800,00 zł. 
Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i 
bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i 
przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Wykazano również, że ćwiczenia w 
wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad 
postawy. 
 

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, stanowiły 
atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki 
zapobiegania zjawiskom patologii społecznych. Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki 
pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych 
umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, 
zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie            
i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą 
w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności 
fizycznej. Ważnym aspektem była również edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. 

Gmina działając na rzecz sportu ustanawia także stypendia sportowe przeznaczone dla 
szczególnie uzdolnionych zawodników. Stypendium sportowe może zostać przyznane 
zawodnikom zrzeszonym w klubach sportowych i podmiotach zajmujących się organizowaniem       
i prowadzeniem działalności sportowej, mającej siedzibę na terenie Gminy Opoczno, 
uprawiającym sport i osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym. Do Urzędu Miejskiego w Opocznie w 2020 r. zostało 
skierowanych 31 wniosków o przyznanie stypendium sportowych za osiągnięcia wysokich 
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wyników sportowych w 2019 r. Stypendyści otrzymywali stypendia na okres 3 miesięcy                         
w zależności od osiągnięć w wysokości od 100,00 zł do 600,00 zł miesięcznie – łączna kwota 
przeznaczona na ten cel to 32.850,00 zł.  

Grupę sportową, którą gmina wspiera krzewiąc kulturę fizyczną stanowią UKS/SKS - y 
działające przy szkołach podstawowych podległych Gminie Opoczno. Poprzez wspieranie 
działalności szkolnych klubów sportowych, gminie zależy na odpowiednim przygotowaniu dzieci i 
młodzieży do aktywności fizycznej w życiu dorosłym oraz do świadomej troski o własne  i innych 
zdrowie. Ze względu na panująca pandemię i wprowadzone obostrzenia, praca w klubach oraz 
starty w różnych zawodach sportowych zostały mocno ograniczone. Terminarz zawodów uległ 
modyfikacji i nie wszystkie działania udało się zrealizować. Wiele klubów szkolnych składa 
wnioski do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadań sportowych np. Program Klub, zajęcia 
sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia ukierunkowane na upowszechnianie 
sportów zimowych. UKS/SKS – y w 2020 roku Gmina Opoczno zakupiła sprzęt sportowy oraz 
stroje sportowe na kwotę – 27.241,00. 

Gminie zależy, aby wychowywać dzieci i młodzież do systematycznej, w miarę 
intensywnej i odpowiednio długo trwającej aktywności fizycznej, ponieważ przyczynia się ona do 
optymalnego i auksologicznego rozwoju psychofizycznego, społecznego oraz sprawnościowego. 
Poprzez aktywność fizyczną kształtujemy u młodzieży prozdrowotny styl życia, a także 
zmniejszamy ryzyko chorób w życiu dorosłym oraz lepsze samopoczucie. W związku z powyższym 
gmina zabezpiecza w budżecie środki na organizacje zawodów sportowych w ramach Szkolnych 
Igrzysk Sportowych. W 2020 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 3.000,00 zł. Należy 
podkreślić, że w zawodach sportowych udział bierze około 1.000 uczniów gminnych szkół 
podstawowych zarówno miejskich jak i wiejskich. 

W roku szkolnym 2019/2020 Wydział Sportu i Rekreacji był koordynatorem Szkolnych 
Igrzysk Sportowych. Wszystkie imprezy prowadzone były zgodnie z regulaminem Szkolnego 
Związku Sportowego i przepisami Polskich Związków Sportowych. Zawody organizowane były w 
dwóch kategoriach sportowych: 
a)Igrzyska Dzieci – dla uczniów urodzonych w roku 2007 i młodsi, 
b)Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dla uczniów urodzonych w latach 2005 – 2006. 
Celem zawodów było: 
1.Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, 
stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego. 
2.Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo 
dzieci w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz w imprezach sportowych. 
3.Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach 
aktywności sportowej. 
4.Aktywizacja samorządów do organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie 
zajęć sportowych. 
5.Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży. 
6.Ocena pracy i osiągnięć szkół realizujących program upowszechniania kultury fizycznej. 
Koordynator przy współpracy nauczycieli wychowania fizycznego szkół miejskich opracował 
kalendarz i harmonogram imprez sportowych, zabezpieczył obsadę sędziowską, techniczną i 
medyczną, przygotował obiekty sportowe, sprzęt i protokoły. W tym roku szkolnym odbyły się 
następujące zawody sportowe: indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, tenis 
stołowy badminton drużynowy, piłka ręczna, unihokej, pływanie indywidualne i drużynowe, 
szachy, piłka siatkowa, piłka koszykowa oraz gry i zabawy. Pozostałe dyscypliny niestety zostały 
odwołane ze względu na COVID – 19. Łącznie w zawodach udział wzięło prawie 900 osób. Na 
każdej imprezie sportowej pierwsze trzy miejsca były nagradzane medalami, które ufundował 
Burmistrz Opoczna Pan Dariusz Kosno. Prowadzona była również klasyfikacja współzawodnictwa 
sportowego szkół gminnych, która przedstawia się następująco: 
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Rocznik 2007 i młodsi: 
I miejsce Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie 
II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie 
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego 
Rocznik 2005 – 2006: 
I miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie 
III miejsce Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie 
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego 

 
Gmina zabezpiecza także środki na przejazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, 

aby wspierać i doskonalić wszechstronny rozwój uczniów i sportowców. W 2020 roku była to 
kwota 9.171,00. 

W 2020 roku gmina po raz drugi ogłosiła Konkurs na Najlepszego Sportowca  i 
Najlepszego Trenera Roku. Do konkursu zgłosiło się 38 sportowców i 9 trenerów. 
Kandydatami w Konkursie mogły być osoby spełniające następujące warunki: 

1)  jest członkiem/trenerem klubu sportowego działającego na terenie Gminy Opoczno; 
2) uprawia/prowadzi dyscyplinę sportu zaliczoną do programu igrzysk olimpijskich, lub 

w której działa określony Polski Związek Sportowy; 
3) osiągnął wysoki wynik sportowy; 
4) reprezentuje macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych; 
5) biorący czynny udział we współzawodnictwie sportowym niezależnie od kategorii 

wiekowej; 
6) kandydatem nie może być osoba, na którą została nałożona kara dyscyplinarna przez 

polski lub okręgowy związek sportowy lub przewidziana w statucie klubu 
sportowego, którego jest członkiem. 

Zgłoszenia mogły składać: 
- kluby sportowe,  
- stowarzyszenia sportowe, 
- organizacje sportowe,  
- szkolne/uczniowskie kluby sportowe,  
- nieformalne grupy sportowe. 

Kapituła zdecydowała, że w kategorii „Najlepszy Sportowiec Gminy Opoczno 2020 roku” 
zostali: 
III m reprezentant TKKF Ceemka Idzikowice 
II m reprezentant UMLKS „Pegaz” 
I m reprezentant LKS „Feniks” Opoczno 
Natomiast w kategorii „Najlepszy Trener Gminy Opoczno 2020 roku” zostali: 
III m reprezentant LKS „Opocznianka” 
II m reprezentant MUKSW FF Sport Opoczno 
I m reprezentant LKS „Feniks” Opoczno 
Ambasadorem Sportu Gminy Opoczno został reprezentant Olimpiad Specjalnych GIGANCI 
OPOCZNO. 
Nagrody dla zwycięzców ufundowali sponsorzy. Ze względu na panującą pandemię nie 
odbyło się Podsumowanie Roku Sportowego w Gminie Opoczno za 2020 rok, na której 
dokonujemy podsumowania działalności sportowej zawodników, trenerów i działaczy 
sportowych, którzy krzewią i promują sport na terenie gminy. 
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Działając na rzecz sportu gmina każdego roku przyznaje środki dla stowarzyszeń                   
i organizacji sportowych, które wspólnie z Gminą Opoczno promują aktywność fizyczną. 
Aktywność niesie ze sobą wiele korzyści dla zdrowia, pozwala utrzymać nie tylko dobrą 
formę fizyczną, lecz także psychiczną. Poza tym regularny ruch zmniejsza ryzyko wielu 
chorób. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna, zarówno w życiu młodych osób, jak i 
starszych. Dlatego w każdym wieku należy się ruszać w miarę swoich możliwości. 
Udowodniono, że osoby aktywne, w porównaniu do osób mało aktywnych, cieszą się 
lepszym samopoczuciem, rzadziej odczuwają dolegliwości psychiczne lub fizyczne, takie jak 
obniżony nastrój czy bóle głowy. Aktywność fizyczna kojarzy się z uprawianiem różnych 
dyscyplin sportowych, w każdym wieku i w każdej grupie wiekowej. Współpracując ze 
stowarzyszeniami Gmina Opoczno była organizatorem wielu imprez sportowych dla dzieci, 
młodzieży i seniorów. Były to m. in. wyścigi biegowe, maratony i półmaratony piesze, 
rozgrywki w piłkę siatkową, nożną, siatko nogę, gale boksu i kickboxingu,  orlikowe turnieje, 
zimowiska, Mikołajki, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, spływy kajakowe, pikniki 
morsów, turniej w halową piłkę nożną, turnieje szachowe, warcabowe, bilardowe, tenisa 
stołowego, treningi wakacyjne, zawody emerytów i rencistów, czy wyjazdy na imprezy 
sportowe. Działacze sportowi, przy wsparciu finansowym gminy organizując imprezy 
sportowo – rekreacyjne, kupowali sprzęt sportowy i napoje, wynajmowali transport, wnosili 
opłaty regulaminowe oraz sędziowskie. Faktury i rachunki przedkładane były do realizacji w 
Gminie Opoczno. 

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej Gmina Opoczno podejmowała wiele 
inicjatyw promujących aktywność fizyczną m. in. Wakacje w Gminie Opoczno. Przy 
współpracy z opoczyńskimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami w okresie od 17 lipca do 
30 sierpnia 2020 roku na terenie Gminy Opoczno odbywały się weekendowe animacje dla 
mieszkańców naszej gminy. Celem tej inicjatywy była: promocja zdrowego a przede 
wszystkim aktywnego stylu życia oraz integracja społeczności lokalnej. Zorganizowano m. in.: 
-16 lipca kino samochodowe, 
-18 lipca na obiekcie sportowym stadion przy ul. Sportowej 1 :„Piknik na kocykach”, a w 
ramach pikniku: Fitness pod chmurką, animacje dla dzieci, bańki mydlane, spotkanie z 
dietetykiem i trenerem kulturystyki, „Gra Detektywistyczna”, w ramach treningu z mistrzami 
odbyły się walki bokserskie prowadzone przez KSW KO Opoczno oraz trening bramkarski z 
Arturem Holewińskim, pokazy strażackie prowadzone przez OSP Wygnanów, 
-24 lipca na obiekcie sportowym stadion przy ul. Sportowej 1: gry i zabawy dla dzieci 
prowadzone przez TKKF CEEMKA Idzikowice, 
-25 lipca na obiekcie sportowym stadion przy ul. Sportowej 1: Piknik Modelarski 
organizowany przez MDK Opoczno, Maraton Pieszy po Ziemi Opoczyńskiej, 
-1 sierpnia otwarcie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli „Zalew Opoczno” na 
obiekcie rekreacyjnym przy ul. Generała Kazimierza Bończy – Załęskiego: aquarobik, pokazy 
ratownictwa wodnego, pływanie na pontonach prowadzone przez Opoczyński Klub Morsów, 
pływanie na motorówce, kąpiel w pianie prowadzone przez OSP Opoczno, „Gra 
Detektywistyczna”, pływanie na wodnym bananie prowadzone przez WOPR Piotrków 
Trybunalski, gry i zabawy dla dzieci, bańki mydlane, występy Studia TON, na obiekcie 
sportowym stadion przy ul. Sportowej 1: mecz IV ligi, 
-7 sierpnia na obiekcie sportowym stadion przy ul. Sportowej 1: Wakacyjny Turniej w Piłkę 
Nożną dziewcząt prowadzony przez TKKF CEEMKA Idzikowice,  
-6, 20, 21 sierpnia na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Generała Kazimierza Bończy – 
Załęskiego odbywały się treningi i zawody sportowe w biegach w ramach inicjatywy „Biegaj 
po Mistrzowsku”, prowadzone przez KS Feniks, UMLKS Pegaz Opoczno, 
-15 sierpnia na obiekcie sportowym stadion przy Al. Sportowej 1 odbył się Mecz IV ligi piłki 
nożnej, 
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-16 sierpnia na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Generała Kazimierza Bończy – Załęskiego: 
Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów o Puchar Burmistrza Opoczna prowadzony 
przez Olimpiady Specjalne Łódzkie,  
-22 sierpnia nordic walking prowadzony przez TKKF CEEMKA Idzikowice,  
-z 22 na 23 sierpnia punkt kontrolny Ultramaratonu Kolarskiego  Bałtyk – Bieszczady Tour, 
-23 sierpnia na obiekcie sportowym stadion przy ul. Sportowej 1: mecz IV ligi piłki nożnej, 
-29 sierpnia nad zalewem przy ul. Bończy – Załęskiego w Opocznie przy współpracy 
stowarzyszeń, klubów sportowych, spółek podległych gminie, przedszkoli, wydziałów Urzędu 
Miejskiego odbyło się zakończenie wakacji, 
-30 sierpnia nad zalewem przy ul. Bończy – Załęskiego w Opocznie odbył się Night Skating, 
czyli wieczorny przejazd na rolkach, wrotkach i hulajnogach. 

Imprezy sportowo- rekreacyjne wzbogacone były o dodatkowe atrakcje np. 
degustacja pieczywa na naturalnym zakwasie, piknik na kocykach, grill, degustacja soków, 
Eco Rolsy , wata cukrowa, kolorowe warkoczyki, tatuaże. 

Dzięki inicjatywie „Wakacje w Gminie Opoczno” udało się osiągnąć bardzo ważny cel, 
a mianowicie udało się zintegrować społeczność lokalną (udział w inicjatywie klubów 
sportowych, opoczyńskich stowarzyszeń, jednostek podległych gminie, przedszkoli, 
prywatnych sponsorów, Hufiec ZHP Opoczno, animatorów i działaczy sportowych, służby 
porządkowe: Straż Miejska, OSP Opoczno, OSP Wygnanów, ratownicy medyczni, ratownicy 
WOPR, Komenda Powiatowa Policji, a przede wszystkim mieszkańcy Gminy Opoczno). Z 
uwagi na uwarunkowania sanitarne wszyscy biorący udział w wydarzeniach zobowiązani byli 
do przestrzegania niezbędnych wymagań i zaleceń sanitarnych, dotyczących dezynfekcji rąk 
oraz zachowania dystansu społecznego. 

W ramach promocji aktywnego i zdrowego stylu życia Gmina Opoczno 
współorganizowała także zawody i imprezy sportowe, które by inicjatywami nowatorskimi 
np. Turniej Bokserski, Sztafetowe Biegi Przełajowe na Szczeblu Powiatowym, Indywidualne 
Biegi Przełajowe, Charytatywny Turniej w Piłkę Nożną, wywiady ze sportowcami i trenerami, 
Turnieje Tenisa Stołowego, warsztaty dla młodych piłkarek i piłkarzy z Catch The Dreams (z 
reprezentacją Polski w piłkę nożną kobiet), punkt kontrolny Maratonu Północ -Południe 2020 
(z Helu do Głodówki 1001 km non stop), punkt kontrolny nr 8 na 616 km Ultramaraton 
Kolarski Bałtyk – Bieszczady Tour 1008 km non stop,  Półfinał Wojewódzki Sztafetowych 
Biegów Przełajowych szkół podstawowych i średnich oraz po raz pierwszy w historii miasta 
zawody pływackie Międzywojewódzkie drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat i Runda 
Finałowa Ligi Dzieci i Młodzieży. Przy współpracy z klubami sportowymi i stowarzyszeniami 
Gmina Opoczno podejmowała również udział w akcjach charytatywnych np. wspierano 
szpital w Opocznie zbierając środki do dezynfekcji i ochrony przeciw COVID-19, „Opoczyńskie 
dzieli się chlebem „ – zbiórka żywności dla osób samotnych i bezdomnych, Charytatywny 
Turniej Piłki Nożnej połączony ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację jednego z opoczyńskich 
sportowców oraz udział w akcji Gaszyn Challenge dla 5 miesięcznej Celinki. 

Organizacja takich przedsięwzięć w myśl hasła „Opoczno promuje sport, sport 
promuje Opoczno” , to aktywizacja dzieci i młodzieży do czynnego spędzania wolnego czasu. 

Do działań na rzecz sportu i kultury fizycznej gminy należy także tworzenie, 
utrzymywanie oraz zapewnienie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych dla 
mieszkańców. Gmina Opoczno dysponuje bogatą infrastrukturą sportową. Są to m. in. boiska 
sportowe w liczbie pięć, o łącznej powierzchni 4 h. Główna płyta boiska na stadionie przy ul. 
Sportowej 1 jest pełnowymiarowym boiskiem spełniającym wymogi PZPN. W miejscowości 
Bielowice gm. Opoczno zlokalizowane jest boisko trawiaste z kompleksem pomieszczeń 
socjalnych – szatniami. Z obiektu tego w 2020 r. korzystali  zawodnicy LUKS Mroczków – 
Dzielna, gdzie prowadzono treningi sportowe. Czynne boiska trawiaste zlokalizowane są 
również w miejscowościach: Januszewice – tam treningi prowadzi LKS Atom Januszewice, 
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Wola Załężna – LKS Olimpia Wola Załężna. Na obiektach tych oprócz regularnych  treningów 
prowadzone są mecze ligowe. Oprócz boisk sportowych gmina dysponuje również czterema 
siłowniami zewnętrznymi, dwoma orlikami, obiektem rekreacyjnym Zalew Opoczno, 
boiskiem przy ul. Łaziennej i przy ul. Staromiejskiej. 

Mimo, nakładu ciężkiej i ciągłej pracy, stan wszystkich boisk jest wzorcowy. Należy 
zaznaczyć, że obiekty sportowe są ogólnodostępne, więc koszty utrzymania tych obiektów są 
duże i ciągle wzrastają. Remonty i prace naprawcze na wszystkich obiektach w 2020 roku 
prowadzili pracownicy Wydziału Sportu i Rekreacji. 

W budżecie kultury fizycznej i sportu zabezpieczono środki na utrzymanie obiektów 
sportowych tj. kompleksy boisk Orlik przy ul. Kossaka i ul. M. Curie – Skłodowskiej w kwocie 
19.955,63. Wydatki dotyczyły wywozu nieczystości, zakupu kosiarki, naprawy oświetlenia i 
instalacji elektrycznej, zakupu wody, energii elektrycznej, ławeczek, stojaków na rowery, 
banerów, nawozu, słodyczy na Dzień Dziecka, środków czystości, nowych wentylatorów, 
konserwacji i naprawy nawierzchni, przeglądów Ppoż i przewodów wentylacyjnych, artykuły 
do malowania i konserwacji budynków socjalnych, nowe zamki i klamki, materiały do 
bieżących napraw siatek, bramek, piłkochwytów, paneli, szlifierka, nowe panele 
ogrodzeniowe, spawarka. Na bieżące utrzymanie boisk sportowych w Bielowicach, 
Modrzewiu, Sitowej, Woli Załężnej, czterech siłowni zewnętrznych oraz boiska przy ul. 
Staromiejskiej i ul. Łaziennej w 2020 r. wydano 38.806,24. W ramach tych środków 
dokonano miedzy innymi: zakupu wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości płynnych, 
zakupu sprzętu sportowego, naprawy stelaży do piłki koszykowej, położono nowe płyty 
chodnikowe pod stół do tenisa stołowego przy ul. Biernackiego i zakupiono bujaczek dla 
dzieci, zakupiono nawóz, przeglądy Ppoż, materiały do naprawy i konserwacji boisk, sprzęgło 
do kosiarki, wynajem przyczepki na przewóz kosiarki. Zabezpieczono również środki na 
utrzymanie obiektu sportowego stadion przy Al. Sportowej 1, który od 1 lipca 2019 roku 
wrócił w użytkowanie gminy. Na bieżące utrzymanie stadionu wydatkowano 81.568,76. W 
ramach tych środków zakupiono wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości płynnych, 
przeglądy techniczne, zaktualizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, artykuły do 
bieżącego utrzymania obiektu np. farby, lakiery, wycięto połamane drzewa i krzewy, 
naprawiono dach, nawozy, zakup trawy, paliwa do kosiarki, naprawa zegara, przeglądy 
kosiarki, siatki do bramek, sprzęt sportowy, zakup węgla do ogrzewania, zakup gazu, 
kompresor, artykuły potrzebne do powstania kotłowni gazowej, sprzęt nagłaśniający do 
organizacji zawodów i imprez sportowych. Zakończono nową inwestycję budowa kotłowni 
gazowej na kwotę 64.000,00. 
Należy zaznaczyć, że gmina podpisała z LKS Ceramika Opoczno (od 26 czerwca 2020 MKS 
Ceramika Opoczno) porozumienie, w wyniku którego klub zwraca koszty mediów i 
ogrzewania. W 2020 roku była to kwota 27.884,15. 

Gmina Opoczno dysponuje również obiektem rekreacyjnym Zalew Opoczno przy ul. 
Kazimierza Bończy – Załęskiego (zbiornik wodny -dopływ z rzeki Drzewiczki, odpływ do rzeki 
Wąglanki) o powierzchni 6,06 ha. Zalew Opoczno jest obiektem ogólnie dostępnym. Służy do 
wypoczynku oraz aktywnej rekreacji. Zasady korzystania ze zbiornika określa Regulamin 
korzystania ze zbiornika wodnego w Opocznie uchwalony Uchwałą  Nr XXII/222/2016 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 roku, zmienionym Uchwałą Nr VI/76/2019 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2019 roku. Na terenie zalewu w roku 2020 Gmina 
Opoczno w okresie wakacyjnym otworzyła miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. 
Obiekt dookoła zalewu jest nadal w rozbudowie (został złożony wniosek pn. „Opoczno-Zalew 
pełen energii” przez Gminę Opoczno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020). W czasie wakacji na terenie Zalew Opoczno 
odbywały się animacje dla dzieci i mieszkańców gminy np. aquarobik, pokazy ratownictwa 
wodnego, pływanie na pontonach, pływanie na motorówce, kąpiel w pianie, „Gry 
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Detektywistyczne”, pływanie na wodnym bananie, gry i zabawy dla dzieci, bańki mydlane, 
występy Studia Piosenki TON, Night Skating, turniej w piłkę plażową, trzy edycje „Biegaj po 
Mistrzowsku”. Nad wypoczynkiem naszych mieszkańców czuwało pięciu ratowników 
wodnych. Na bieżące utrzymanie obiektu rekreacyjnego w 2020 roku wydano 68.372,16. W 
ramach tych środków podpisano umowy z ratownikami wodnymi, wykonano nowe pomosty 
dla wędkarzy, naprawiono zniszczony parasol, dokonano opłat za przyjęcie zgłoszenia 
wodnoprawnego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, zakupiono mapy, 
namiot, nowe panele ogrodzeniowe (ogrodzono brodzik dla dzieci), zakupiono prąd, wodę, 
wywóz nieczystości płynnych, koszulki dla ratowników, boję ratowniczą, montaż i demontaż 
bojek wodnych, czyszczenie dna zalewu, opłata za badanie wody, zakup piachu na plażę i 
boisko do plażówki, zakup wapna, puchary i medale sportowe, wyposażenie apteczki, wodę 
mineralną dla ratowników, artykuły potrzebne do organizacji animacji dla dzieci i 
mieszkańców gminy. 
 Oprócz boisk sportowych Gmina Opoczno dysponuje także krytą pływalnią, która 
poprzez swoją działalność ma ogromny wpływ na rozwój sportu i kultury fizycznej. 

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” została oddana do użytku 25.11.2003r. Obiekt 
zaprojektowany jako budynek parterowy częściowo podpiwniczony. Główna część – hala 
basenowa przykryta dachem w kształcie fali. 
Podstawowe parametry budynku: 

• powierzchnia zabudowy – 2456,6m² 
• powierzchnia całkowita – 3535,9m² 
• powierzchnia użytkowa – 2400,4m² / podbasenie – 733,4m² 
• kubatura – 15660m² 

Obiekt składa się następujących zespołów funkcjonalnych: 
1. zespół wejściowy – reprezentacyjny - front całkowicie przeszklony. W miejscu tym 

znajduje się mini bar ze stolikami przeznaczonymi do konsumpcji gdzie można 
również zaopatrzyć się w akcesoria do pływania 

2. zespół basenowy: 
• Basen sportowy o wymiarach 25x12,5m głębokości od 1,4- 1,8m posiadający 6 torów 

pływackich 
• Basen rekreacyjny o wymiarach 12,5-6m głębokości od 0,7-0,9m 

znajdują się w nim 2 gejzery wodne, masaż karku, 2 x przeciwprąd, 
• Zjeżdżalnia wodna długości 58mb znajdująca się częściowo na zewnątrz budynku 

zakończona wanną hamującą 
• Sala ćwiczeń 149,4m² 
3. zespół przebieralniowo-natryskowy – dwie szatnie damskie wyposażone po 50 szafek 

ubraniowych; dwie szatnie męskie wyposażone po 50 szafek ubraniowych w każdej po 
8 natrysków oraz jedna szatnia dla osób niepełnosprawnych mieszcząca 5 szafek 
ubraniowych wyposażona w wózek inwalidzki 

4. zespół saunowy (odnowy biologicznej) 
• sauna parowa 
• sauna 60ºC 
• sauna 100ºC 
• Nefrytowe łóżko masujące 
• Aquavibron – zestaw do masażu 
• wejście z hali basenowej lub bezpośrednie z kasy 
• szatnia damska oraz szatnia męska wraz z natryskami 
• na hali saun znajduje się basen schładzający o wymiarach 2x4m głębokości 1,2m, 

4 prysznice oraz wiadro schładzające oraz leżaki do relaksu 
5. zespół personelu 
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6. zespół administracji 
7. zespół techniczny 
8. pomieszczenia techniczne 

 
W okresie marzec – czerwiec 2020 roku miały odbywać się zajęcia nauki pływania w ramach 
projektu „Umiem Pływać” dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Jednak ze względu na 
stan zagrożenia epidemiologicznego, projekt nie został zrealizowany. Od 11.03.2020 roku 
pływalnia została zamknięta zgodnie z rozporządzeniem ministra i ponownie otwarta 
25.07.2020 roku.  
W miesiącach wrzesień – grudzień 2020 roku na Krytej Pływalni odbywają się zajęcia nauki 
pływania w ramach projektu „Umiem Pływać” dla uczniów klas I – III szkół podstawowych: 
-Gmina Opoczno 375 uczniów 
-Gmina Paradyż 43 uczniów 
-Gmina Sławno 60 uczniów 
-Gmina Poświętne 77 uczniów 
-Gmina Białaczów 23 uczniów 
-UKS „Błęknitni” Miedzna Drewniana 30 uczniów 
-UKS „Olimpia” Skronina 24 uczniów 
-UKS „Młodzi Liderzy” Białaczów 30 uczniów 
Łącznie w projekcie udział wzięło 662 uczniów. 
W listopadzie 2020 roku odbyły się zawody sportowe Międzywojewódzkie Drużynowe 
Mistrzostwa Młodzików” w których udział wzięli: 
-LKS „Opocznianka 
-„Champion” Bełchatów 
-EKS – SKRA Bełchatów 
-KP RAW – SWIM 
-MKS Jedynka Łódź 
-MKS Trójka Łódź 
-MUKS WODNIK – Łask 
-SP „Meduza” Pajęczno 
-SKS 137 „Delfin” Łódź 
-TS „Olimpijczyk” Tomaszów 
-TP „Olimpijczyk” Aleksandrów Łódzki 
-UKS „Delfinek” Kutno 
-UKS 190 Łódź 
-UKS Nawa – Skierniewice 
-UKS Piątka Konstantynów Łódzki 
-UKS SP 149 Łódź 
Łączna liczba uczestników to 200 osób. 
Dnia 6 grudnia 2020 roku odbyły się zawody Finał Ligi Dzieci i Młodzieży, w których udział 
wzięli: 
-LKS „Opocznianka” 
-EKS SKRA Bełchatów 
-KP RAW – SWIM 
-MKS Jedynka Łódź 
-MKS Trójka Łódź 
-MUKS WODNIK – Łask 
-SP „Meduza” Pajęczno 
-SKS 137 „Delfin” Łódź 
-TS „Olimpijczyk” Tomaszów 
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-TP „Olimpijczyk” Aleksandrów Łódzki 
-UKS 190 Łódź 
-UKS Nawa – Skierniewice 
-UKS Piątka Konstantynów Łódzki 
-UKS SP 149 Łódź 
Łączna liczba uczestników to 196 osób. 
 

Przez cały trudny, covidowy rok 2020 Gmina Opoczno aktywnie współpracowała ze 
sportowcami, trenerami, działaczami sportowymi, jednostkami podległymi gminie,  
prywatnymi sponsorami, przedszkolami i szkołami, z Hufcem ZHP Opoczno, służbami 
porządkowymi: Strażą Miejską, OSP Opoczno, OSP Wygnanów, ratownikami medycznymi, 
ratownikami WOPR, Komendą Powiatową Policji, ze Starostwem Powiatowym, ze Szkolnym 
Związkiem Sportowym z Tomaszowa Mazowieckiego, z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS, a 
przede wszystkim z mieszkańcami. W/w współpraca odbywała się zgodnie z wymaganiami i 
zaleceniami sanitarnymi. 

Reasumując, Gmina Opoczno w pełni wywiązuje się z realizacji zadań z zakresu sportu tj. 
zaspokaja potrzeby mieszkańców związanych z kulturą fizyczną i sportem oraz zapewnieniem 
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przyświeca jeden cel: „Opoczno promuje 
sport, sport promuje Opoczno”. Zjawiskiem szczególnie znaczącym we współczesnej kulturze 
stał się sport i jest to bardzo widoczne w naszej gminie. Sport zajmuje coraz więcej miejsca w 
życiu indywidualnym i społecznym mieszkańców. Chociaż podlega ustawicznym zmianom, 
wciąż nosi znamiona jednego z najważniejszych fenomenów współczesnej kultury. Znaczenie 
sportu wyrasta z jego korzystnego oddziaływania na zdrowie, samopoczucie i wygląd 
człowieka. W życiu społecznym sport pełni funkcję rozrywki, daje możliwość poczucia przy-
należności społecznej, absorbuje wyobraźnię i emocje. Nasi sportowcy, trenerzy i działacze 
sportowi promują aktywność fizyczną, która niesie ze sobą wiele korzyści dla zdrowia. 
Pozwala utrzymać nie tylko dobrą formę fizyczną, lecz także psychiczną. Poza tym regularny 
ruch zmniejsza ryzyko wielu chorób oraz pozytywnie wpływa na układ odpornościowy 
organizmu. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna, zarówno w życiu młodych osób, jak i 
starszych. Dlatego w każdym wieku należy się ruszać w miarę swoich możliwości. 
Podejmowanie sportu prowadzi do przywrócenia lub zapewnienia równowagi 
psychofizycznej, dobrego samopoczucia i zdrowia, sprawdzenia swoich możliwości, 
rywalizacji i uznania własnej wartości. Uprawiając sport poszukujemy w nim fascynacji, 
ryzyka, przygody a przede wszystkim przyjemności, bliskości i towarzystwa. Takie wartości 
promują opocznianie, a widoczne to jest w organizowanych imprezach sportowych i 
rekreacyjnych, w wysokich wynikach sportowych, oraz w codziennym funkcjonowaniu 
naszego społeczeństwa, w ich stylu życia i pracy. Nasi mieszkańcy doskonale zdają sobie 
sprawę, że ruch jest w stanie zastąpić wiele leków, natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu.  
 

Działalność klubów i stowarzyszeń sportowych i ich osiągnięcia w zakresie 
sportu 
 

Stowarzyszenia prowadzące szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym 
prowadzonym przez Związki Sportowe to:  
 
Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „PEGAZ” przy Zespole Szkół Prywatnych 
w Opocznie 
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Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "PEGAZ", dawniej Uczniowski 
Międzyszkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie powstał 13 marca 
2001r. 
Klub poprzez swoją działalność kształtuje umiejętności konstruktywnego i aktywnego 
spędzania czasu wolnego. Organizując zajęcia sportowe w myśl idei "sportu dla wszystkich" 
przyciąga ludzi młodych chcąc zaszczepić w nich zdrowy, aktywny styl życia. 
Podstawowym celem klubu jest upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez 
wychowanie fizyczne, rekreację ruchową, sport i rehabilitację ruchową. Dodatkowo klub 
organizuje krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Angażuje się w rozwijanie 
poprzez szeroko rozumianą kulturę fizyczną nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
W 2020 roku w klubie trenowało 38 osób przez 43 tygodnie w wieku od 7 lat do 19, czyli 
przeprowadzono 172 godziny treningów sportowych. Zawodnicy uczestniczyli w wielu 
zawodach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Treningi prowadzone były przez trzyosobową 
wykwalifikowaną kadrę. 
Największe sukcesy klubu: 
-Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych Toruń 14 - VII m i IX m w skoku 
wzwyż, 
-Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS Ciechanów – III m i VI m w trójskoku, II m w skoku wzwyż, 
X m na 400 m, XVIII m na 200 m,  
-Indywidualne Halowych Mistrzostwach Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Spała – 2 x I m i II m 
w skoku w dal, II m i III m w skoku wzwyż, 3 x I m na 60m, 2 x II m na 60 m,  III m na 60 m, 2 x 
IV m na 60m, 3 x I m na 200m, II m na 200 m, III m na 200 m, III m w sztafecie 4x200m,  
-Halowe Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego Spała - I m i II m w skoku wzwyż, 2 x I m, II m, 
III m na 60m, I m w skoku w dal, 
-Ogólnopolski Puchar Lekkoatletyka Dla Każdego Włocławek - I m na 100m,  
-Mistrzostwach Polski U16 Słupsk - II m na 100m,  
-Mistrzostwach Województwa Łódzkiego U16 Łódź- I m na 100m, I m na 300m, II m w skoku 
w dal, 
-Halowych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego U16 Łódź- I m na 60m, III m na 300m, V 
m w skoku w dal, 
-Ogólnopolskie Zawodach LdK Toruń- III m w skoku w dal, I m na 300m,  
-Ogólnopolskich Mistrzostwach Czwartków Lekkoatletycznych Spała - I m na 300m,  
 
Ludowy Klub Sportowy „Feniks Opoczno” 
 
W klubie działają następujące sekcje: piłki nożnej, piłki nożnej halowej, piłki nożnej plażowej, 
siatko nogi oraz biegów długodystansowych.  
LEKKOATLETYKA 
 
1.  Biegi długodystansowe: 

• 42 Maraton Warszawski (42,195 km) czas 2h 58'24" miejsce 31 w kategorii open na 
854 startujących, 7 miejsce w kategorii open i 1 miejsce w kategorii służb 
mundurowych 

• Biegnij w łódzkie Spała - cross (6,2 km) czas 25'00" miejsce 5 w kategorii open na 62 
startujących 

• Mistrzostwa Polski w Maratonie Olesno 2020 (42,195 km) z czasem 3h 09'40" w 
kategorii open 42 miejsce, wśród mężczyzn 38. Wystartowało 81 zawodników, 
ukończyło 60. 

-III Piesza Zimówka Opoczyńska - 30km – I m i III m, 
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-Halowe indywidualne Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w lekkiej atletyce – I m na 1000 
m, I m na 1500 m, 
-VI Edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Opocznie – 2 x I m, 
-Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w biegach przełajowych U16 – I m i II m na 2000 m, 
kategoria Junior I m i IV m, 
-III Mityng kwalifikacyjnym ŁOZLA. (licencje PZLA ) – 2 x 3 m na 1000 m, 
-Mityng kwalifikacyjnym ŁOZLA.  (licencje PZLA ) – II m w Open na 800 m, II m na 2000 m z 
przeszkodami, 
-Mistrzostwach woj. łódzkiego LZS. Ręczno – I m na 2000 m, I m na 3000 m, I m na 1000 m, 
-Mistrzostwa Polski w biegach górskich Wisła 2020 (licencje PZLA ) – III m, XII m, VI m, 
-II edycja "Biegaj po Mistrzowsku – I m, 
-Mistrzostw Polski LZS w Ciechanowie 2020 (licencje PZLA ) – IX m na 3000 m, drugi wynik w 
Polsce na 800 m w kategorii wiekowej U 16, wynik w Polsce na dystansie 800m w kategorii U 
16, piaty wynik w Polsce na dystansie 800m w kategorii U 16, 
-II Liga  Lekkoatletycznej w Radomiu (licencje PZLA ) – I m na 600 m, III m na 1000 m, 
-Mistrzostwa Woj. Łódzkiego w Lekkiej atletyce U-16  (licencje PZLA ) – I m na 1000 m, I m na 
2000 m, 
-Miting Lekkoatletyczny,, Szukamy Olimpijczyków '' Radom (licencje PZLA ) – II m na 1000 m, 
-Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Łódź  (licencje PZLA ) – I m na 1000 m, II m na 
2000 m, 
-Mistrzostwa Polski U 16 w Lekkiej atletyce Słupsk 2020 (licencje PZLA ) – III m na 1000 m, VI 
m na 2000 m, 
-Mistrzostwach Polski w biegach górskich na krótkim dystansie Krynki 2020 (licencje PZLA ) – 
II m, VI m, VII m, 
-Halowe Indywidualne Mistrzostwach wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lekkiej atletyce w 
Spale – I m na 1500 m, II m na 1500 m, VI m na 2000 m, II m w sztafecie 4x200 m 
 
2. Kolarstwo: 
-XXVII Konecki Rajd Rowerowy start na dystansie 150 km 
-Grand Prix Amatorów na SZOSIE w Piotrkowie Trybunalskim (Feniks z nagrodą specjalną od 
organizatorów) 
Dodatkowo członkowie klubu Feniks Opoczno trenowali i brali udział w zawodach 
sportowych bez klasyfikacji miejscowej. W rajdach pieszych, biegowych, kolarskich. 
Organizowali treningi w bieganiu oraz piłce nożnej.  
W klubie funkcjonują sekcje lekkoatletyka (biegi długodystansowe, na bieżni, górskie), sekcja 
kolarska, piłka nożna (odmiana trawiasta, plażowa i siatko noga). 
W roku 2020 klub Feniks miał problemy z organizacją imprez sportowych a zawodnicy ze 
startami. Wiele imprez zostało odwołanych. Klub organizował rywalizacje sportowe, gdzie 
osiągane wyniki były ewidencjonowane w systemach online.  
 
Akademia Sportu ACTIVE Opoczno 
Celem zajęć w klubie jest propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży, rozwijanie 
ich umiejętności merytorycznych, praktycznych i umysłowych, pracy zespołowej, cech 
zdrowej rywalizacji, motywacji oraz ambicji. Cele te osiągnięte zostały poprzez organizację 
szkolenia w wymiarze min. 3 jednostki szkoleniowe w tygodniu oraz udział w rozgrywkach w 
piłkę siatkową kobiet na szczeblu wojewódzkim, w rozgrywkach LZS na szczeblu 
wojewódzkim oraz 3 jednostki szkoleniowe dla grupy dzieci Kinder+ sport oraz udział w 
rozgrywkach małej Volley ligi w środowisku miejskim Gminy Opoczno. Łącznie zajęcia 
odbywały się przez 40 tygodnie, tj. 120 jednostek treningowych na każdą grupę, czyli 240 
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treningów w skali całego roku. Zawodniczki wzięły udział w 8 turniejach i meczach piłki 
siatkowej. W klubie trenuje 28 zawodników. 
 
Ludowy Klub Sportowy „Opocznianka” - sekcja pływacka 
W 2020 roku pływacy biorąc udział w zawodach ogólnopolskich zdobyli łącznie 19 medali. 
W całym okresie realizacji zadania przeprowadzono treningi dla ponad 30 osób w wieku 7-14 
lat, w trzech grupach wiekowych. W I półroczu zajęcia prowadzone były minimum 4 razy w 
tygodniu dla dzieci starszych oraz 3 razy w tygodniu dla dzieci młodszych. Łącznie 
przeprowadzono tygodniowo min. 10 jednostek treningowych. Natomiast w drugim półroczu 
ze względu na pandemię zajęcia dostosowane były do panujących warunków 
epidemiologicznych. Łącznie przeprowadzono ponad 54 jednostek treningowych dla każdego 
uczestnika. Dzieci i młodzież uczestniczyli w 9 zawodach rangi krajowej. Celem zajęć jest 
potrzeba organizacji pozaszkolnego, sportowego życia dzieci i młodzieży, upowszechnianie 
sportu w zakresie nauki pływania i propagowanie nauki pływania, podnoszenie poziomu 
sportowego, aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie liczby dzieci 
uprawiających pływanie, organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży w celu 
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, promocja miasta. 
Największe sukcesy klubu: 
-Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwach 10-11 lat - II m na 50 m stylem dowolnym, I 
m na 100 m stylem zmiennym, 
-Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar PREZYDENTA KIELC - I m na 50 m stylem 
dowolnym, I m na 100 m stylem zmiennym, 
-Od Młodzika do Olimpijczyka - II m na 50 m stylem dowolnym, IV m na 50 m stylem 
grzbietowym, 
-Laur Lubelskiego Koziołka - II m na 25 m stylem dowolnym, 
-Liga Dzieci i Młodzików -II m na 50 m stylem dowolnym,   
-Zimowe Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego - IV m na 50 m stylem dowolnym, III m na 100 m 
stylem motylkowym, V m na 50 m stylem dowolnym, IV m na 100 m stylem motylkowym, 
-Otwartych Mistrzostwach o Puchar Prezydenta miasta Puławy - III m stylem dowolnym 
 
Ludowy Klub Sportowy „Opocznianka”- sekcja podnoszenia ciężarów 
Zawodnicy startowali w imprezach sportowych zapisanych w kalendarzu okręgu i PZPC. 
Trzon drużyny stanowi 9 osób. W pierwszym półroczu treningi odbywały się cztery razy w 
tygodniu, w wymiarze min. 2 jednostki treningowe dziennie, czyli 8 jednostek tygodniowo.  
Natomiast w drugim półroczu prowadzono treningi dla średnio 7 osób , 4 razy w tygodniu. 
Łącznie przeprowadzono tygodniowo min. 8 jednostek treningowych, czyli w okresie zadania 
powyżej 100 jednostek. Głównym celem zajęć jest potrzeba organizacji pozalekcyjnego, 
sportowego życia dzieci i młodzieży, upowszechnianie dyscypliny podnoszenia ciężarów, 
podnoszenie poziomu sportowego, aktywne zagospodarowanie czasu wolnego oraz 
promocja gminy. Zawodnicy uczestniczyli w zawodach na terenie kraju.  
Największe osiągnięcia klubu: 
-Mistrzostwach Okręgu Łódzkiego do 15 lat w kategorii wagowej do +96 kg - II m,  
-Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kat wagowej do 67 kg - IX m,  
-Mistrzostwa Polski Juniorów w kat wagowej do 109 kg - III m, 
-członkowie kadry województwa łódzkiego 
 
Ludowy Klub Sportowy „Opocznianka” sekcja szachowa 
Podstawowym celem i zadaniem działalności sekcji szachowej jest rozwój i popularyzacja 
szachów jako dyscypliny sportowej w środowisku gminy Opoczno, ze szczególnym 
nastawieniem na naukę i zainteresowanie grą w szachy dzieci uczęszczające na zajęcia 
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szachowe oraz przekazanie początkującym w sposób zwięzły i przystępny podstawowych 
zasad. Przez cały rok zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, dla średnio 20 osób – dzieci, 
młodzież i dorośli. Zajęcia prowadzone były 3 razy w tygodniu , minimum 2 jednostki 
treningowe dla każdego uczestnika zajęć, łącznie 24 jednostki treningowe. Ze względu na 
pandemię i odwołane zawody i imprezy sportowe, zawodnicy sekcji nie brali udziału w 
imprezach o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej.  
 
Klub Sportów Walki „K.O. OPOCZNO” 
Klub prowadzi zajęcia ze sportów walki, przygotowuje i selekcjonuje zawodników do udziału 
w zawodach sportowych. Klub posiada licencję Polskiego Związku Bokserskiego oraz 
Polskiego Związku Muaythai oraz uczestniczy w systemie współzawodnictwa sportu dzieci i 
młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zawodnicy rywalizują na 
terenie całego kraju i za granicą oraz są członkami Kadry  Narodowej i Okręgowej. Najlepsi 
zdobywali medale na Mistrzostwach Świata, Europy oraz najważniejszych imprezach w kraju 
Mistrzostwa Polski i Puchar Polski. Oprócz rywalizacji sportowej klub prowadzi zajęcia 
sportowe skierowane do mieszkańców gminy. Założyciele klubu Pani Dorota i Adam Pokusa 
są pomysłodawcami  i głównymi organizatorami Gali Boksu o Puchar Burmistrza Opoczna.  
Treningi prowadzono z zachowaniem środków ostrożności ze względu na panującą 
pandemię. Od stycznia do marca odbyło się 26 jednostek treningowych po 1,5 h, czyli 39 h  
na sali treningowej. W maju zajęcia prowadzone były na powietrzu  tj. 12 jednostek 
treningowych po 1 h, w miesiącu czerwcu 14 jednostek treningowych po 1,5 h, czyli 21 h na 
salce klubowej. Od lipca zniesione zostały obostrzenia i zawodnicy mogli trenować 
regularnie, czyli 127 jednostek treningowych tj. 180 h. zawodnicy dodatkowo otrzymywali 
indywidualne plany treningowe dostosowane do ich wieku, stażu treningowego i możliwości 
przeprowadzenia treningu w domu. W sumie w zajęciach prowadzonych przez klub 
uczestniczyło 2 adeptów w wieku 10 – 12 lat, 2 młodzików w wieku 13 – 14 lat, 2 kadetów w 
wieku 15 – 16 lat, 3 juniorów w wieku 17 -18 lat, 3 młodzieżowców w wieku 19 -23 lata, 3 
seniorów w wieku 24 – 40 lat. 
Największe sukcesy: 
-I m w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w Boksie 
-II m i III m w Mistrzostwach Polski w Muaythai 
-członek kadry województwa w boksie  
-Najlepsza zawodniczka w klasyfikacji Polskiego Związku Bokserskiego w woj. Łódzkim 
 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportów Walki FF SPORT OPOCZNO 
Klub prowadzi swoją działalność od 2013 roku. Początkowo w zajęciach brało udział 10 osób. 
Z roku na rok klub rozwija się a kickboxing cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Treningi 
prowadzone były przez 42 tygodnie, 3 razy w tygodniu, łącznie 126 treningów na jednego 
uczestnika. W zajęciach udział bierze 80 zawodników, podzielonych na 6 kategorii 
wiekowych. MUKSW FF Sport Opoczno posiada licencję klubową PZKB, uprawniająca do 
udziału we współzawodnictwie sportowym. Praca w klubie opiera się na pracy społecznej i 
na wolontariacie. Klub dysponuje bardzo dobrze wyposażoną salą treningową i sprzętem 
sportowym pozwalającym rozpocząć proces treningowy. Celem zajęć jest zagospodarowanie 
wolnego czasu mieszkańcom gminy, poprzez możliwość udziału w zajęciach sportów walki i 
samoobrony, przygotowanie i wyselekcjonowanie zawodników do startów w zawodach 
sportów walki.  
Największe sukcesy klubu: 
-Mistrzostwo Polski Seniorów K1 Rules PZKB 2020, Mistrzostwo Polski Seniorów Low Kick 
PZKB 2020, Zawodowy Mistrz Polski Wako Pro K1 Rules Seniorów 2020, II m w grand Prix 
Wako K1 Rules Praga 2020, III m w Rankingu TV Fight Time na Najlepszego Kickboxera 2020, 
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-Mistrzostwo Polski Kadetów Starszych Kick Light PZKB 2020, V m w Mistrzostwach Polski 
Kadetów Starszych Light Contact PZKB 2020, 
-V m w Mistrzostwach Polski kadetów starszych Light Contact PZKB 2020, 
-V m w Mistrzostwach Polski Kadetów Starszych Kick Light PZKB 2020, III m w Mistrzostwach 
Polski juniorów Młodszych Low kick PZKB 2020. 
 
Piłką Nożną w gminie Opoczno w 2020 r. zajmowały się męskie kluby piłkarskie i jeden 
Kobiecy Klub Sportowy. Drużyny piłkarskie brały udział w rozgrywkach prowadzonych przez 
PZPN, ŁZPN oraz OZPN. 
 
Kobiecy Klub Sportowy KAJA Opoczno 
Klub istnieje od 2013 roku. Obecnie rozgrywa mecze w ligach młodzieżowych w PZPN, ŁZPN, 
OZPN. Grupy młodzieżowe biorą udział w licznych turniejach na boiskach trawiastych oraz w 
turniejach halowych. W treningach udział wzięło 54 zawodniczki w różnych kategoriach 
wiekowych: Orlik 2009 – 2013 18 zawodniczek, A1 Orlik 2008 – 2013 20 zawodniczek, 
Trampkarz 2005 – 2007 16 zawodniczek. Treningi odbywały się przez 42 tygodnie, 3 razy w 
tygodniu. Łącznie na każdą z poszczególnych grup przypadło po 126 jednostek treningowych, 
czyli 189 h treningów. Celem zajęć jest zagospodarowanie wolnego czasu poprzez ukazanie 
alternatywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. 
-Grupa Młodzik – Trampkarz rocznik 2005-2007 rozegrał jeden mecz w centralnej lidze, 
pozostałe rozgrywki anulowano ze względu na pandemię. Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt w 
Nadrzeczu koło Biłgoraju - I miejsce. Kolejnym turniejem tej grupy był Turniej w Stolcu " 
Summer CUP 2020" - II miejsce. 
-Rocznik 2009-2012 rok rozpoczął od zdobycia srebrengo medalu w Turnieju "Dargfil CUP 
2020", gdzie przegrały tylko jeden mecz z drużyną Częstochowy. Podczas trwania pandemii 
zawodniczki brały udział w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego. Nie udało się rozegrać 
wszystkich etapów turnieju. 
W roku 2020 klub Kaja Opoczno utworzył 3 grupę ( rocznik 2013-2016).  
 
Miejski Klub Sportowy „Ceramika” 
To największy i najstarszy klub sportowy założony w 1945 roku w Opocznie pod nazwą 
O.M.T.U.R. (Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, która na 
przestrzeni lat kilka razy zmieniono). To jedyny klub grający w IV lidze z drużyną seniorską. W 
klubie trenowało  11 grup w I półroczu i 15 grup w II półroczu, czyli około 250 zawodników. 
W 2020 roku w klubie przeprowadzono 1662 h treningowe. Młodzież wzięła udział w 
meczach, w rozgrywkach ligowych oraz turniejach. 
Klub poprzez swoje zajęcia pragnie zintegrować mieszkańców Gminy Opoczna, rozwijać 
ogólną sprawność fizyczną wśród dzieci i młodzieży, przekazanie alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego oraz wyłanianie utalentowanych młodych piłkarzy i pomoc w 
pokierowaniu ich dalszą karierą piłkarską. 
Celem zadania klubu była organizacja szkolenia sportowego oraz we współzawodnictwie 
sportowym w piłkę nożną, udział w rozgrywkach, alternatywne i zdrowe spędzanie czasu 
wolnego. Największym sukcesem klubu jest stworzenie szkółki piłkarskiej - Akademia 
Ceramiki Opoczno, zajmującej się szkoleniem dzieci i młodzieży w piłkę nożną. Za to działanie 
klub został odznaczony przez Związek Piłki Nożnej Certyfikatem PZPN na Cykl II Programu 
Certyfikacji. Powyższe odznaczenie jest potwierdzeniem najwyższych standardów i jakości, to 
krajowa elita najlepiej przygotowanych kadrowo, merytorycznie oraz infrastrukturalnie do 
kształtowania i wychowania młodych piłkarzy i piłkarek.  
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Ludowy Klub Sportowy Atom Januszewice 
Klub Atom Januszewice istnieje od 2005 roku i zajmuje się szkoleniem sportowym z zakresu 
piłki nożnej. Treningi i mecze ligowe prowadzone są w 2 grupach wiekowych: klasa D1 – 
Młodzik (16 uczestników) oraz klasa B Senior (29 uczestników). Zajęcia prowadzone były 3 
razy w tygodniu na boisku sportowym w Januszewicach, orlikach i halach sportowych. 
Łącznie przeprowadzono w każdym półroczu po 3 jednostki treningowe w tygodniu, przez 32 
tygodni treningowych x 3 h tygodniowo, co daje 96 h treningów dla zawodników w dwóch 
grupach. Odbiorcami zadania było 42 zawodników. Klub zatrudnia profesjonalną kadrę 
trenerską do prowadzenia szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną. Proces szkolenia 
dostosowany jest do wieku i poziomu sportowego młodzieży biorącej udział w zajęciach. 
Celem zajęć w klubie jest zainteresowanie dzieci, młodzież oraz dorosłych sportem a 
szczególnie piłką nożną, promować poprawę sprawności fizycznej, zdrowia, sportu, 
aktywności fizycznej, poznanie przepisów gry w piłkę nożną, zapoznanie z zasadami fair play 
oraz stworzyć młodym mieszkańcom alternatywnych form spędzania wolnego czasu w 
postaci treningów i udziału w rozgrywkach w roli zawodników oraz kibiców. 
Największe osiągnięcia klubu: 
1) Trzecie miejsce po rundzie jesiennej Seniorzy klasa "B" grupa 3 - rozgrywki w ŁZPN; 
2) Halowy Turniej Drużyn z Gminy Opoczno - brały udział  nast. drużyny: LUKS Mroczków-
Dzielna, Korona Stużno, Olimpia Wola Załężna, Atom Januszewice - pierwsze miejsce Atom 
Januszewice, najlepszy bramkarz i najlepszy strzelec; 
3) Drużyna młodzieżowa - udział w turnieju mikołajkowym rocznik 2009-2011, dodatkowo 
mecz przeciwko rodzicom, treningi prowadzone w halach i na orlikach w Opocznie. 
 
Ludowy Klub Sportowy Olimpia Wola Załężna 
Klub od 2007 roku realizuje zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
Zajęcia odbywają się na boisku sportowym w Woli Załężnej, na halach sportowych w 
Opocznie oraz na orlikach. W treningach uczestniczą dzieci, młodzież z rocznika 2007 i młodsi 
oraz mieszkańcy Woli Załężnej i okolicznych miejscowości z Gminy Opoczno. Liczba 
uczestników to ponad 80 osób podzielonych na 5 grup: 2 seniorskie i 3 grupy młodzików. 
Łącznie przepracowano 120 jednostek treningowych, przez 40 tygodni. Drużyny uczestniczyły 
w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej w piłce nożnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek o mistrzostwo klasy Okręgowej oraz klasy b 
OZPN w Piotrkowie Trybunalskim, w lidze D1 Młodzik (rocznik 2007 i młodsi) oraz w 
rozgrywkach turniejowych klasy E2 Orlik Młodszy (U – 10, rocznik 2009) i F2 Żak Młodszy (U – 
8, rocznik 2012). Celem zajęć jest wzrost zainteresowania sportem, a w szczególności piłką 
nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, potrzeba poprawy sprawności fizycznej 
wynikającej z konieczności dbania o własne zdrowie i kondycję fizyczną, potrzeba stworzenia 
mieszkańcom alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w postaci treningów 
sportowych oraz udziału w rozgrywkach i zawodach – w roli kibica i zawodnika. Klub stara się 
również, aby poprzez treningi wzrosła wiedza społeczności lokalnej o wpływie sportu i 
aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.  
 
Zakładowy Ludowy Klub Sportowy Woy Bukowiec Opoczyński 
Klub powstał w 1995 roku i prowadzi zajęcia szkoleniowe gry w piłkę nożną dla dzieci i 
młodzieży.  
Treningi z piłki nożnej kierowane są do dzieci i młodzieży w jednej grupie wiekowej: kl. D2 
Młodzik Młodszy (20 uczestników). Zajęcia odbywają się na boisku w Sobawinach, na 
obiektach orlik i halach sportowych w Opocznie oraz w  Bukowcu Opoczyńskim. Realizacja 
zadania polega na prowadzeniu przez wykwalifikowaną kadrę trenerów programu szkolenia 
chłopców w zakresie gry w piłkę nożną. Proces szkolenia dostosowany jest do wieku – 
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rocznik 2008 i poziomu sportowego młodzieży biorącej udział w zajęciach. Treningi odbywają 
się 3 razy w tygodniu dla 20 chłopców rocznik 2008. W trakcie trwania zadania zawodnicy 
klubu systematycznie uczestniczyli w zajęciach treningowych co najmniej 3 razy w tygodniu 
tj. około 120 jednostek treningowych po 2 h, co daje łącznie 240 h dla grupy. Głównym 
celem zajęć jest popularyzacja sportu i aktywnego stylu życia, poprzez zajęcia sportowe, 
wzbudzenie zainteresowania sportem, zrealizowanie potrzeb poprawy sprawności fizycznej, 
chęć stworzenia młodym ludziom alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz 
kształtowanie odpowiednich postaw na sportowych obiektach i w życiu codziennym. Poprzez 
treningi klub pragnie zainteresować sportem dzieci, młodzież oraz dorosłych; pragnie 
poprawić sprawność fizyczną; stworzyć młodym mieszkańcom alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego oraz promować aktywność fizyczną w każdym wieku. 
 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Mroczków Dzielna 
Klub istnieje od 2007 roku i zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz treningów z piłki nożnej. 
Treningi odbywają się na boisku sportowym w Bielowicach, Mroczkowie Gościnnym, w 
Opocznie oraz w salach gimnastycznych szkół opoczyńskich. Zajęcia prowadzone są dla 
dorosłych w kat. Senior klasa A, dzieci i młodzież. Zajęcia prowadzono z trzema grupami  
biorącymi udział w rozgrywkach ŁZPN 3 razy w tygodniu po 120 jednostek treningowych dla 
każdej grupy. W kategorii senior trenowało 25 osób, a w grupach młodzieżowych 30 osób. 
Drużyna zajęła w Klasie ŁZPN Vi miejsce, w I Lidze OLWPN seniorzy zajęli III miejsce. Seniorzy 
rozegrali 26 spotkań, grupy młodzieżowe po 21. Treningi spowodowały podniesienie 
umiejętności technicznych i taktycznych z piłki nożnej. Przyczyniły się również do ogólnego 
rozwoju fizycznego oraz była to dobra forma organizacji czasu wolnego szczególnie dla dzieci 
i młodzieży, jak i dla dorosłych. W zajęciach uczestniczyły osoby z wielu okolicznych 
miejscowości, więc była to forma integracji społeczności lokalnej wokół idei sportu. Klub 
przez długi okres nie mógł korzystać z boiska sportowego w Bielowicach, gdyż było to 
miejsce przeznaczone na izolatorium związane z pandemią. 
 
LKS Zuza Running Team 

Celem klubu jest:  
1. Propagowanie zdrowego trybu życia, a przede wszystkim biegania jako najprostszej 

formy ruchu. 
2. Inicjowanie i rozwijanie masowych imprez sportowych, głównie biegowych. 
3. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu organizacyjnego imprez sportowych. 
4. Rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe, w szczególności 

biegowe. 
5. Propagowanie imprez biegowych w Polsce i za granicą. 
6. Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, sprzyjającego 

harmonijnemu rozwojowi dzieci, młodzieży, dorosłych i podnoszeniu sprawności 
fizycznej. 

7. Stworzenie wśród członków klubu sportowego więzi przyjaźni, koleżeństwa, 
wzajemnego zrozumienia oraz kształtowanie nawyku zdrowej rywalizacji. 

 
Swoje cele klub realizuje przez, branie udziału w imprezach sportowych, w 

tym na zawodach, na terenie kraju i za granicą, prowadzenie działalności na rzecz poprawy 
stanu zdrowia społeczeństwa, organizację imprez biegowych w kraju, organizowanie i 
uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych, szkoleniach, konkursach, oraz konferencjach, 
współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach, działającymi w kraju i za granicą, 
poprzez realizację wspólnych projektów i programów, współpracę z organami administracji 
publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, pozyskiwanie środków finansowych na 
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realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów 
organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, prowadzenie 
działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa, prowadzenie innych działań 
sprzyjających realizacji statutowych celów klubu sportowego. 

Największe osiągniecia klubu: 
-MISTRZOSTWA POWIATU W LEKKOATLETYCE (Spała) – I m, II m, III m na 600 m, II m na 200 
m, II m w skoku wzwyż, I m i III m na 1000 m, II m w sztafecie 4x200 m, II m 
-BIEG ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH (Opoczno) – 4 x I m, 3 x III m, IV m 
-BIEG KAZIKÓW (Radom) – II m, 2 x 3 m, 2 x IV m, VII m 
-LETNIE IGRZYSKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LZS (Ręczno) – II m, 2 x 3 m, IV m, 2 x 5 m, VI 
m, VII m 
-POBIEGNIJ Z MARSZAŁKIEM (Puławy) –3 x I m, 3 x II m, 3 x IV m, 2 x V m, 2 x VII m, Vi m, IX 
m 
-BIEGAJ PO MISTRZOWSKU (Opoczno) 2 edycja – 3 x I m, 2 x II m, 2 x III m, 3 x IV m, V m, VI m 
-BIEGAJ PO MISTRZOWSKU (Opoczno) 3 edycja – 3 x I m, 4 x II m, 2 x III m, IV m, V m 
-OTWOCKA LIGA BIEGOWA (Otwock) 1 rzut – 5 x I m, 3 x II m, III m, 2 x V m 
-OTWOCKA LIGA BIEGOWA (Otwock) 2 rzut – 5 x I m, 3 x II m, 3 x III m, IV m, V m, VI m 
-BIEG IM. BOGUSŁAWA DROZDOWSKIEGO (TOMASZÓW MAZ.) – 2 x 2 m, III m 
-MISTRZOSTWA POWIATU W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH (Opoczno) – 3 x I m, II m, IV m, 2 x V 
m, 3 x VI m, VII m, VIII m, X m, XI m, XIV m 
-MISTRZOSTWA WOJ. ŁÓDZKIEGO W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH (Bełchatów) – IV m, VI m, VIII 
m, X m 
-OGÓLNOPOLSKIE MASOWE BIEGI PRZEŁAJOWE LZS (Wolbórz) – 2 x I m, 3 x II m, 3 x III m, 3 x 
IV m, 2 x V m, 2 x VI m, 2 x VII m, VIII m, X m, XII m, III m w klasyfikacji gmin, III m w 
klasyfikacji powiatów 
-MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGACH GÓRSKICH NA KRÓTKIM DYSTANSIE (Krynki) – III m, 2 x 
IV m, 2 x V m, VI m, VIII m, IX m, 2 x XI m, XIII m, 2 x XIV m, XV m, XVI m, XVII m, XX m, XXVIII 
m, I m w klasyfikacji klubowej 
-MISTRZOSTWA WOJ. ŁÓDZKIEGO W LEKKOATLETYCE LZS (Spała) – I m w sztafecie 4 x 200 m, 
I m na 1000 m, I m na 600 m, III m na 1000 m, III m w sztafecie 4 x 200 m, IV m na 60 m, IV m 
na 200 m, IV m na 800 m, V m na 200 m, V m na 600 m, VI m na 60 m, VII na 60 m, IX m na 
60 m, 2 x IX m na 200 m, III m na 1000 m, IV m na 1000 m, II m w sztafecie 4 x 200 m 
Trenerem drużyny jest Zuzanna Łakomska. 
 
Pozostałe kluby sportowe i stowarzyszenia realizujące kulturę fizyczną i rekreację to: 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Opoczno 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Opocznie w 2020 roku zorganizowało 12 imprez 
sportowych. Były to m. in. 
 -X Turniejów Tenisa Stołowego w ramach Grand Prix Opoczno im. Bogusława Czarneckiego 
-2 Turnieje Piłki Siatkowej Kobiet 
Pandemia koronawirusa spowodowała, że większość imprez sportowych, które były 
zaplanowane zgodnie z kalendarzem zostały odwołane. 
 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ceemka” Idzikowice 
W roku 2020 TKKF CEEMKA zorganizowała wiele imprez sportowo – rekreacyjnych, w których 
udział wzięło około 500 osób. Były to m. in. 
-Zimowisko dla dzieci w Zawoi 
-Dzień Dziecka na stadionie w ramach Wakacji w Gminie Opoczno 
-Wakacyjny Turniej w Piłkę Nożną Dziewcząt 
-X Półmaraton na 25 km Opoczno – Tresta 
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-Mistrzostwa Opoczna w Kręglach 
-Mistrzostwa Opoczna w Brydżu 
-Otwarte Mistrzostwa Opoczna z okazji Dnia Kolejarza w Brydżu Sportowym 
-Wtorkowe zajęcia sportowo – rekreacyjne na halach sportowych 
-Mikołajki dla dzieci i młodzieży 
-Bieg Sylwestrowy w Idzikowicach dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
Największe osiągnięcia: 
-II m w biegach M6 w Ultra CK Maraton 49 km  
-XIX m kat. Solo mężczyzn oraz I m kobiety Solo w Pierścieniu Tysiąca jezior – Maraton 
Ultrakolarski 610 km Non Stop 
-XVII m kat. Solo w Piękny Wschód – Maraton Ultrakolarski 501 km Non Stop 
-XL m kat Solo mężczyzn oraz I m kobiety Solo w Bałtyk Bieszczady Tour – Maraton 
Ultrakolarski 1008 km Non Stop 
-X m kat Generalna Solo (najstarszy zawodnik pierwszej dziesiątki PP Solo – 64 lata, miejsca 
od I do IX zajmują zawodnicy w przedziale wiekowym 30-45 lat) w Pucharze polski w 
Ultramaratonach Kolarskich 
-186 m w biegach w Ultra Trail Kamieńsk 30 km, XXVI m kobiety w Ultra Trail Kamieńsk 30 
km w biegach 
-51 m M60 w biegach w Półmaratonie Wiązownia, XXVII m K30 w Półmaratonie Wiązowa 
-III m K2 w biegach w Ultra CK Maraton 49 km 
-I m kobiety Solo w Piękny Wschód – Maraton Ultrakolarski 501 km Non Stop 
-XVIII m Generalna Solo, II m kobiety Solo w Pucharze Polski w Ultramaratonach Kolarskich 
-I m indywidualnie i I m Drużynowo w Mistrzostwach Polski Kolejarzy w Kręglarstwie 
Klasycznym 
-I m indywidualnie i I m w MIXtach w Mistrzostwach Opoczna w Kręglarstwie Klasycznym 
-XIV Edycja : Tytuł „Superpiechura Świętokrzyskiego” 
-zaszczytne grono czworga maratończyków z całego kraju, którzy zdobyli wszystkie tytuły. 
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 
W 2020 roku oddział składał się z 2 kół szkolnych i jednego koła terenowego. Łączna ilość 
członków z opłaconą składką PTTK  to 53 osoby, w tym 39 członków to młodzież szkolna ze 
Szkoły Podstawowej w Ogonowicach. 
Zarząd łącznie z kołami zorganizował kilka imprez, w których udział wzięło 104 osoby, w tym 
30 osób to dzieci i młodzież. Członkowie PTTK wzięli udział: 
-wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl „Kiedy kota nie ma…” – 16 osób 
-wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na spektakl „Dziadek do orzechów” – 33 osoby 
-wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na koncert noworoczny „Fajerwerki operetkowe” – 55 
osób 
-Ogólnopolski Rajd Hubala zorganizowany przy współpracy z kołem wojskowym przy 
jednostce w Tomaszowie Mazowieckim. Rozdano 22 odznaki w różnych stopniach 
-wycieczka po powiecie opoczyńskim przy współpracy z Oddziałem PTTK Łódź Polesie. 
Rozdano 18 odznak „Śladami mjr Henryka Dobrzańskiego”. 
 
Opoczyńskie Ludowe Towarzystwo Sportowe w Opocznie 
Zgodnie ze statutem Opoczyńskiego Ludowego Towarzystwa Sportowego OLTS w Opocznie 
członkowie tego stowarzyszenia organizują sport i rekreację oraz turystykę kolarską, 
kajakową i pieszą.  
Turystyka piesza uprawiana jest w okresie późnojesiennym oraz zimowym. Około 12 
osobowa grupa piechurów w roku 2020 przeszła w 8 niedzielnych marszach 92 km poznając 
tereny gminy Opoczno i powiatu opoczyńskiego. Poza tym dwuosobowa  grupa  członków 
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OLTS uczestniczyła również w „Zimówce opoczyńskiej” na dystansie 25 km, 10 – osobowa 
grupa przeszła po Górach Świętokrzyskich na dystansie 13,5 km oraz 8 – osobowa ekipa 
uczestniczyła w 33 Rajdzie Koneckim na dystansie 24 km. Niedzielne treningi rowerowe to 
najpopularniejsza forma naszej działalności. Zorganizowano 16 treningów, na których 
przejechano ok. 820 km. 

W 2020 r zorganizowano 33 imprez z czego 11 zimowych marszów pieszych po ziemi 
opoczyńskiej i okolicach, 16 niedzielnych treningów rowerowych po tejże ziemi, 8 objazdów 
rowerowych tj: „Po Szwajcarii Kaszubskiej”, „Dookoła Zalewu Sulejowskiego”, „Południową 
trasą Green Velo”, w Koneckim Maratonie Rowerowym, „Szlakiem Orlich Gniazd”, w 
Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę, „Pojezierzem Gnieździeńskim”, „Velo Czorsztyn – 
Velo Dunajec”, jak również Spływ Kajakowy Inowłódz – Domaniewice. Dookoła Tatr”, 
„Dookoła Wielkich Jezior Mazurskich”, „Dookoła Zalewu Sulejowskiego, „Trasą Wiślaną”, 
udział w  Koneckim Maratonie Rowerowym,  „Rowerowe Bieszczady”, Pielgrzymkę 
rowerową na Jasną Górę, Spływ Kajakowy Inowłódz – Domaniewice. Klub zorganizował 
również  zakup paczek dla dzieci oraz paczek dla bezdomnych i samotnych w ramach akcji 
„Opoczyńskie dzieli się chlebem”. We wszystkich imprezach członkowie  towarzystwa 
przeszli 155,5 km, przejechali  3.193,00 km, przepłynęli 28 km.  
 
Rada Miejsko-Gminna Ludowe Zespoły Sportowe 
Rada Miejsko Gminna LZS w Opocznie jest organizacją, w której znajdują się przedstawiciele 
wielu klubów z Gminy Opoczno. W radzie zasiada 15 osób. Rada przeprowadza eliminacje 
gminne zgodnie z kalendarzem Rady Wojewódzkiej LZS w Łodzi. w ramach tej współpracy 
organizowane są eliminacje rejonowe oraz finał wojewódzki w halowej piłce nożnej szkól 
podstawowych. W porozumieniu z Radą Powiatową LZS organizowane są zawody na szczeblu 
powiatowym. Rada odpowiedzialna jest za organizację największej w województwie łódzkim 
Opoczyńskiej Ligi w Halowej Piłce Nożnej, w której rywalizuje 37 drużyn w IV ligach. W 
ramach swojej działalności klub organizuje również inne zawody sportowe, a także propagują 
nowe dyscypliny sportowe m. in. kometka, piłka nożna dziewcząt, nożna piłka plażowa oraz 
plażówka. 
Ze względu na pandemię wiele imprez sportowych zostało odwołanych, ale wiele też udało 
się przeprowadzić. Były to m. in. 
-Opoczyńska Liga w Halowej Piłce Nożnej im. Jana Zakrzewskiego – IV ligi (37 drużyny 
zgłoszone do zawodów, około 540 zawodników, rywalizacja odbywała się na hali sportowej 
w Szkole podstawowej nr 3 oraz w I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie) 
-Puchar Ligi (najlepsze 8 drużyn z każdej ligi walczy o Puchar Prezesa OZPN w Piotrkowie 
Trybunalskim, około 400 zawodników) 
-Mistrzostwa LZS Gminy i Powiatu Opoczyńskiego w Halowej Piłce Nożnej 
-Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt do lat 16 
-Mistrzostwa LZS Województwa Łódzkiego w Halowej Piłce Nożnej Szkół 
Ponadpodstawowych – 4.03.2020 r. 
-Turniej Tenisa Stołowego – 6.03.2020 r. 
-Turniej Piłki Nożnej 29.10.2020 r. 
-Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej rocznik 2008 – 3.12.2020 r. 
-Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej seniorów – 3.12.2020 r. 
-Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej  rocznik 2009 – 7.12.2020 r. 
-Świąteczny turniej w Halowej Piłce Nożnej seniorów – 17.12.2020 r. 
-Mikołajkowo – Świąteczny Turniej Szachowy – 13.12.2020 r. 
 
 
 



 95 

 
Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Kruszewiec  
Ludowy Klub Sportowy „Iskra” jest stowarzyszeniem działającym od 2004 roku. Działalność 
klubu ma na celu wychowanie dzieci i młodzieży poprzez krzewienie kultury fizycznej i 
sportu. W klubie działają następujące sekcje sportowe: 
-szachowo – warcabowa 
-tenisa stołowego 
-biegowa 
-piłki nożnej 
-piłki siatkowej 
-rekreacyjno – sportowa 
Każdego roku w ramach sekcji odbywają się mistrzostwa klubowe. Dla zwycięzców 
fundowane są pamiątkowe puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Reprezentanci klubu biorą również udział w wielu imprezach sportowych odbywających się 
na terenie gminy oraz w szachowych zawodach powiatowych „Złota Wieża”. 
LKS „Iskra” w 2020 roku ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce i 
związanymi z tymi obostrzeniami w sporcie zorganizował tylko dwie imprezy sportowe. Był 
to Gminny Drużynowy Turniej Szachowy „Złota Wieża”, w którym udział wzięły 4 kluby z 
Gminy Opoczno. Zwycięzcami turnieju została drużyna LKS „Opocznianka”. Druga impreza 
sportowa zorganizowana przez klub to Otwarty Turniej Szachowy „September Chess 
Meeting”. 
Klub prowadzi również zajęcia sportowe w poszczególnych sekcjach oraz warsztaty 
szkoleniowe w szachach i warcabach dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w 
Kruszewcu. 
 
Opoczyński Klub Morsów  
Morsowanie, to dość szalona i na pierwszą myśl bardzo nieprzyjemna dla człowieka 
czynność. Jednakże, prawdą jest, że może być bardzo korzystna dla ludzkiego organizmu.      
W skrócie mówiąc – jest to zanurzenie się ludzi w porze jesienno – zimowej w lodowatej 
wodzie. Morsy, bo tak nazywają się śmiałkowie korzystający z takich kąpieli, są ubrani           
w stroje kąpielowe dodatkowo zazwyczaj mają czapki na głowach i rękawiczki, by nie tracić 
zbędnie ciepła przez te części ciała. Opoczyński Klub Morsów oprócz kąpieli w różnych 
częściach Polski bierze udział w akcjach zbiórek krwi i sprzątania naszej okolicy, spływach 
kajakowych, rejsach po jeziorach mazurskich, są współorganizatorami i czynnymi 
uczestnikami biegów, marszów oraz uczestniczą w maratonach. Rodzina morsów ciągle się 
powiększa. 
 
Maratończycy Opoczno Oknonet Ultra Run 
Oknonet Ultra Run Opoczno jest to drużyna która składa się głównie z biegaczy amatorów, 
czyli ludzi z wielką pasją do aktywności sportowej. W 2020 roku ze względu na pandemię nie 
było wielu startów. Celem stowarzyszenia jest: propagowanie zdrowego stylu życia, 
rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu, inicjowanie działalności sportowej w celu 
szerzenia zdrowego stylu życia, podnoszenie świadomości społeczeństwa a w szczególności 
dzieci i młodzieży w zakresie czynnego uprawiania sportu. 
Największe osiągnięcia to: 
-Bieg Ultramaraton Powstańca 63 km - w sztafecie X m, indywidualnie 40 miejsce na 300 
biegaczy, XVI m w kat wiek 30-39 na 90 biegaczy 
-Cross Maraton Sielpia - X m, II m 
-Ultra Śledź 85km - 50 miejsce 
-Ultramaraton Sulejów 50km – XXIV m, VI m w kat wiek 30-39 
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Ludowy Klub Sportowy Korona Stużno 
Klub działa i promuje sport w Opocznie i okolicznych miejscowościach. Zawodnicy oraz 
członkowie klubu biorą udział w zajęciach prowadzonych na boisku oraz na salach 
gimnastycznych, pomagają w organizacji zawodów sportowych prowadzonych przez Radę 
Miejsko – Gminną LZS oraz uczestniczą w zawodach organizowanych przez LZS. W roku 2020 
klub był współorganizatorem  OLWHPN, cyklu Mikołajkowych Turniejów w Halową Piłkę 
Nożną dla dzieci rocznik 2008 i 2009 oraz dwóch Turniejów dla Seniorów. Największym 
osiągnięciem klubu jest zajęcie dwa razy II miejsce w cyklu Turnieju dla Seniorów. 
 
Pieszy Maraton po Ziemi Opoczyńskiej 
W 2020 roku odbyły się  dwa maratony: III Piesza Zimówka Opoczyńska na 30 km oraz XX 
Maraton Pieszy po Ziemi Opoczyńskiej na 50 km. Uczestnikami maratonów byli  mieszkańcy 
różnych zakątków Polski np. z Gdańska, Warszawy, Kielc, Skarżyska Kam, Radomska,  Łodzi, 
Białegostoku, Bielsko-Białej, Olsztyna, Opola, Poznania, Tarnowa  a połowa stawki to 
piechurzy z Opoczna i okolic. Opoczyński maraton zaliczany jest do edycji „Superpiechura 
Świętokrzyskiego”. Jest to seria imprez długodystansowych odbywających się na terenie woj. 
świętokrzyskiego. 
 

Wypoczynek  zimowy i letni dla dzieci i młodzieży 
 

W ramach organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Opoczno, zorganizowano zajęcia  pozalekcyjne w czasie trwania ferii zimowych, czyli w 
dniach od 13.01.2020r. do 24.01.2020r. 
 
Tabela 38. Placówki, które otrzymały wsparcie na organizację zajęć pozalekcyjnych                     
w czasie trwania ferii zimowych  

Lp. Placówka Kwota 
przyznana 

Kwota 
wykorzystana 

1. ZSS Nr 1 w Opocznie 2.300 2.300 

2. SP Nr 2 w Opocznie 800 799,91 

3. SP Nr 3 w Opocznie 1.200 1.147,89 

4. SP w Bielowicach 1.200 1.200 

5. SP w Januszewicach 600 599,99 

6. SP w Kraśnicy 800 790,54 

7. SP w Libiszowie 1.400 1.385,85 

8. SP w Modrzewiu 1.100 1.100 

9. SP w Mroczkowie Gościnnym 500 500 

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie 2.000 2.000 

11. Miejski Dom Kultury w Opocznie 3.100 3.100  
RAZEM 15.000,00 zł 14.924,18 zł 

 
W ramach przyznanych środków finansowych placówki realizujące zadanie zakupiły artykuły                  
i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć sportowych, plastycznych, literackich, 
artystycznych, które zawierały elementy profilaktyki uzależnień oraz nagrody i upominki dla 
uczestników poszczególnych konkursów, a także artykuły spożywcze na zorganizowanie 
poczęstunku dla dzieci. 
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W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną wystąpieniem wirusa 
SARS-Co-V-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 zaplanowane do realizacji w 2020 
roku zadanie polegające na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży nie 
zostało w pełni zrealizowane. Organizatorami wypoczynku w 2020 roku byli:   

 
1) Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” w Opocznie. 

Stowarzyszenie w okresie 10-14.08.2020r. zorganizowało jedną czterodniową wycieczkę 
do miejscowości Czarna Góra w Bieszczadach, w której udział wzięła grupa 11 osób z terenu 
gminy Opoczno, tj. dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat, wytypowanych przez Poradnię 
Psychologiczno–Pedagogiczną w Opocznie. 

Podczas wypoczynku został zrealizowany program zajęć profilaktycznych w łącznym 
wymiarze 6 godzin, w których udział wzięli wszyscy uczestnicy wycieczki. Ponadto 
zorganizowane zostały piesze wycieczki w góry, zwiedzanie zapory na Zalewie Solińskim oraz 
spotkania i zajęcia integracyjne. Uczestnicy mieli możliwość doskonalić umiejętności 
interpersonalne, budować wspólnotę grupową oraz pozytywny obraz własnej osoby i 
zwiększać poczucie własnej wartości. Zakres zajęć terapeutycznych pozwolił na 
odreagowanie napięć emocjonalnych oraz osiągnięcie stanu relaksu i wyciszenia. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 5.800,00zł. Wysokość przekazanej dotacji to 5.000,00zł. 
 
2) Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach. 

Placówka oświatowa w okresie 12-24.07.2020r. zorganizowała kolonię letnią w 
Bukowinie Tatrzańskiej, w której udział wzięła 57-osobowa grupa dzieci z terenu gminy 
Opoczno w wieku od 9 do 17 lat. Kadrę pedagogiczną stanowiło 6 osób, tj. kierownik oraz 5 
wykwalifikowanych opiekunów. Miejsce wypoczynku, tj. Centrum Rekreacji i Biznesu GRAND 
Stasinda, było w pełni dostosowane do wypoczynku w czasie epidemii Covid 19. 
Przestrzegano reżimu sanitarnego w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo. Grupa miała 
oddzielną stołówkę, zmniejszono ilość osób w pokojach, wyznaczono oddzielną salę do 
spotkań integracyjnych. 

W czasie pobytu dzieci korzystały z walorów górskiego klimatu i zajęć zorganizowanych 
przez opiekunów. Bez ograniczeń mogły korzystać ze wszystkich atrakcji dostępnych w 
obiekcie, tj. z kompleksu basenowego, sauny, groty solnej, sali do tenisa stołowego oraz sali 
zabaw. Na powietrzu dostępne były boiska do siatkówki i koszykówki, orlik oraz plac zabaw 
dla młodszych dzieci. Dzieci uczestniczyły w imprezach integracyjnych typu wieczorek 
zapoznawczy, ognisko przy gitarze, dyskoteki. Zorganizowano konkurs „Mam talent” oraz 
„chrzest kolonijny”. Odbyła się wycieczka do Pienińskiego Parku Narodowego i spływ 
przełomem Dunajca oraz krótki pobyt w Szczawnicy. Dzieci podziwiały piękno gór na 
wycieczce w Dolinę Kościeliską oraz do przygranicznej miejscowości Brzegi. Zwiedziły zamek 
w Niedzicy, obejrzały zaporę w Czorsztynie, odbyły rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim. 
Odwiedziły również Zakopane oraz wjechały kolejką linową na Wielką Krokiew. Na 
zakończenie kolonii dzieci otrzymały pamiątkowy upominek oraz dyplom. Ponadto w drodze 
powrotnej zatrzymano się w Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze. 
Całkowity koszt organizacji kolonii wyniósł 98.600,00zł. Wysokość udzielonego wsparcia to 
18.000,00zł.   
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KULTURA I PROMOCJA 
 
Promocja gminy 
 
W 2020 roku Wydział Promocji i Kultury realizował zadania z zakresu organizacji wydarzeń 
kulturalnych, współorganizacji ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Opoczno 
oraz promocji Gminy w mediach lokalnych, wojewódzkich i krajowych.  
Ze względu na sytuację związaną z Covid-19 Gmina Opoczno nie organizowała dwóch 
największych imprez miejskich: ekoLogiczne Opoczno oraz Dni Miasta. 
W ramach budżetu zrealizowane zostały zadania z zakresu zakupu gadżetów promujących 
Gminę Opoczno na kwotę 50 836 zł. 
Zostały zorganizowane „Spotkania Regionów” w Łódzkim Domu Kultury z udziałem Kół 
Gospodyń Wiejskich, muzykantów oraz twórczyń ludowych. Koszt przedsięwzięcia to 9 528 zł 
Zaprojektowane i wydane zostały publikacje „Czas i świętowanie. Opoczyńskie”, płyta 
„Kolędy po opoczyńsku” oraz płyta Poerox i Tramblanka „Pił, pił Jasieńko” Dodrukowane 
zostały dwie publikacje: „Zainspiruj się. Opoczyńskie” oraz „Małe formy sakralne Kapliczki, 
Figury, Krzyże”, a także płyta „Najstarsi skrzypkowie regionu opoczyńskiego 2019”.  
Łączna kwota wydatków na publikacje: 182 292,08 zł. 
W ramach Dnia Kobiet Gmina zorganizowała koncert zespołu Limboski, łączny koszt tego 
wydarzenia to kwota 11 776,99 zł. 
Kolejno odbyły się jeszcze dwa koncerty: 21.09.2020 r. „Zuzanny” oraz w dniu 27.12.2020 r. 
koncert online „Nowatora” — „OPOCZNO, jak to pięknie brzmi”. Łączna kwota koncertów to 
16 734 zł. 
Do zadań Wydziału w roku ubiegłym należał nadzór i koordynacja działań w świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Sitowa. Koszty, jakie zadysponowano na działalność związaną z 
powyższym zadaniem to kwota 9 577 zł. 
Na podstawie umowy pomiędzy Gminą Opoczno a LKS Ceramika Opoczno dokonano 
istotnych czynności promujących Gminę Opoczno. Hasło „OPOCZNO PROMUJE SPOTR, 
SPORT PROMUJE OPOCZNO” umieszczono na strojach drużyny seniorskiej. Oprócz promocji 
gminy podczas rozgrywek ligowych klub również robił to na stronach internetowych, 
portalach społecznościowych oraz na fanpage’a. Koszt promocji Gminy Opoczno 
przez LKS Ceramika Opoczno to 61 500 zł. 
Gmina Opoczno poprzez Wydział Promocji i Kultury współpracowała ze stowarzyszeniami i 
instytucjami. Wydział organizował lub był współorganizatorem wydarzeń i obchodów. W tym 
zakresie wydarzeń Gmina Opoczno organizowała i współorganizowała m.in.: 
• Światełko do Nieba wraz z Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (2020 r.) – 3 500,00 zł 
• Kolegiackie Spotkania Muzyczne (08.09.2020 r.) – 3 000,00 zł 
• Moto Kino x 2 (17.07.2020 oraz 07.09.2020 –) – 3 000,00 zł 
• Tablica pamiątkowa Bartłomieja Kwapisza wykonanie i montaż – 4200,00 zł 
• Wystawy plenerowe: 100 lecie Jana Pawła II; obrzędy opoczyńskie i KGW  – 5 920 zł 
• Naprawa witaczy – 25 461 zł 
• Paczki dla osób samotnych – 4 739,54 zł 
• Współorganizacja z Kościołem NMP w Opocznie obchodów dni papieskich – 1 199,52 zł 
• Zakupiono reklamę w publikacji Poczet samorządowców – 2 058,00 zł 
• Współorganizacja Dni Honorowego Krwiodawstwa – 800,00 zł 
• Kabiny transportowe dla gołębi na 35 lecie PZHGP w Opocznie – 3 690,00 zł 
• Zakup pucharów w zawodach wędkarskich – 2 000,00 zł 
• Warsztaty aktorskie dla dzieci i młodzieży z instruktorem Oskarem Lasotą – 5 000,00 zł 
• Zamówiony został projekt flagi i herbu Gminy Opoczno – 4 758,00 zł 
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Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Opocznie za 2020 rok  
 

styczeń 
6 I - II Opoczyński Orszak Trzech Króli 
9 I – I Spotkanie Klubu Seniorów pod hasłem „Herbatka u Tadka” 
12 I – finał WOŚP 
12 I – Koncert kolęd i pastorałek w Kolegiacie Opoczyńskiej – zespoły KGW oraz  Cantabile 
13-17 I – Ferie zimowe z MDK 
20 – 26 I -  Ferie z oberkiem w OSP – ZPiT „Tramblanka” 
17 I- Koncert  „W świątecznym tonie” - Studio Piosenki TON 
23 I - Spotkanie Klubu Seniorów 
 
luty 
6 II – Spotkanie Klubu Seniora 
14 II – Koncert zespołu „Czerwone Gitary” 
15 II – Warsztaty „Wokalomania” Studio Piosenki TON 
26 II – Podwieczorek z Gwiazdą – Zbigniew Zamachowski 
 
marzec 
1 III – Widowisko taneczno-muzyczne - „Usłyszeć taniec” 
5 III - Spotkanie Klubu Seniora 
5 III - Finisaż wystawy fotograficznej „Islandia” Witolda Stawskiego 
10 III – 65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe 
10 III – Spotkanie dla seniorów z okazji Dnia Kobiet – firma Oriflame 
 
lipiec 
25 VII – Rodzinny Piknik Modelarski na stadionie sportowym  
 
sierpień 
16 VIII – Plenerowy koncert zespołu Lovers Gypsy Jazz na tarasie MDK 
29 VIII – Plenerowy koncert zespołu New Bone na tarasie MDK 
31 VIII – Nagranie filmu „Wychodzę za Janka”, dotyczącego zwyczajów dnia weselnego – 
Skansen Niebowo – zespół śpiewaczy Bukowianki i Wolowianki 
 
wrzesień 
8 IX – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Własną kreską” 
13 IX - VII Przegląd Rękodzieła Ludowego i Artystycznego połączony z jubileuszową - piątą 
edycją - Konkursu na Pamiątkę z Opoczna. Wernisaż podsumowujący oba te przedsięwzięcia 
odbył się w Miejskim Domu Kultury  
20 IX – Prezentacja filmu „Wychodzę za Janka” zrealizowanego przez MDK w Opocznie w 
ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
 
październik 
6 X – Rozstrzygnięcie XIII konkursu recytatorskiego „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych                 
i Lubianych Pisarzy” 
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od 12 III okres pandemii koronawirusa 
działalność online 
MDK facebook 
 
Od momentu zawieszenia tradycyjnego funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury                                
w Opocznie, spowodowanego pandemią koronawirusa, jego kulturalna aktywność przeniosła 
się do sieci, głównie na facebookowy profil instytucji. Przyłączając się do akcji #zostańwdomu 
opoczyński „emdek” - w odpowiedzi na nową rzeczywistość - przygotował wiele 
interesujących aktywności, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich odbiorców: 
– zajęcia indywidualne online i filmy szkoleniowe z Izą Lisowską - Studio Piosenki TON, 
– filmy instruktażowe instruktorów MDK: Andrzej Kurowski, Elżbieta Róg, Agata 
Andrzejewska, Marta Lewandowska, Lidia Stanek, 
- clip piosenki „Słoneczne idą dni – kwarantanna song” - zaśpiewanej w domu – emisja w 
programie „Dzień dobry TVN”,  
- nagrywanie i prezentacja filmów dla osób kultywujących tradycje ludowe – ZPiT 
„Tramblanka”, 
– nagranie clipu piosenki kwarantanna song we współpracy z CTiR TICO – Iza Lisowska, 
– premiera piosenki „Słoneczne idą dni” w TVN #pogodniTVN – Iza Lisowska, 
– „Majówka online” - koncert online grupy starszej Studia TON – Iza Lisowska, 
– koncert online „W domu zagrane” - grupa młodsza Studia TON – Iza Lisowska, 
– nagranie filmów z serii „Boże Narodzenie z MDK” - kolędy i pastorałki – solistki zespołów 
śpiewaczych: Agata Wojewódzka, Joanna Wilk, Wiktoria Kałuża, Katarzyna Surma, Patrycja 
Majcherek, Agnieszka Wróbel, 
- „Boże Narodzenie z Miejskim Domem Kultury” online – cykl wydarzeń: twórczyni ludowa 
Weronika Gruszecka, Elżbieta Róg instruktor plastyk z MDK, członkinie KGW gminy Opoczno, 
kolędy i pastorałki z udziałem Kamilli Biniek – Kaczorowskiej instruktor MDK i członkiń 
zespołu wokalnego „Opoczyńskie nuty”, 
 – rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, 
-  premiera teledysku "Pił, pił Jasieńko" i utworu „Wianek” online – ZPiT „Tramblanka”. 
 
Ponadto: 
Publikacje w sieci na kanale FB 
- FLESZ MDK - relacje z wydarzeń w mieście i gminie Opoczno  
- 11 filmów edukacyjnych dla dzieci  zrealizowanych we współpracy z CENTRUM UŚMIECHU - 
FRUKTRAKI SHOW 
-  zagadki związane  z Miejskim Domem Kultury i lokalną tradycją 
- cykl filmów „Z archiwum MDK” 
- Międzynarodowa akcja „Stay home, stay safe, save culture around the world" („Zostań  w 
domu, bądź bezpieczny, ocal kulturę na całym świecie”) - „Tramblanka” 
– prezentacja kulturalnej działalności MDK na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
- filmy zrealizowane we współpracy z Tomaszem Słodkim, dziennikarzem, podróżnikiem 
prowadzącym programy w największych polskich stacjach radiowych i telewizyjnych 
- „Od juniora do seniora” - malowanka na temat historii i działalności MDK 
- koncert Papieski pt. „Co może jeden człowiek” dedykowany św. Janowi Pawłowi II 
- konkurs plastyczny „Moja podróż z mamą”  z okazji Dnia Matki  i Dnia Dziecka 
-  koncert online pn. „W domu z@grane” -  Studio Piosenki TON 
- konkurs plastyczny pn. „Własną kreską” 
-  obrzędy i zwyczaje świętojańskie - filmu z udziałem lokalnych zespołów śpiewaczych 
-  „Wielkanocne Impresje” - warsztaty plastyczne  
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-  #gaszynchallenge z udziałem pracowników Miejskiego Domu Kultury w Opocznie 
- VII Przegląd Rękodzieła Ludowego i Artystycznego oraz V konkursem na Pamiątkę z 
Opoczna 
-  koncert absolwentów Studia Piosenki TON i Grupy Teatralnej SERMO 
- konkurs fotograficzny pn. „Latem szukamy cienia” 
- XIII konkurs recytatorski „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy” 
- IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty Mikrofon” Opoczno 2020 
- prezentacja prac uczestników warsztatów fotograficznych 
- konkurs na „Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową” 
-  wspomnienie ks. Jana Wojtana w 11. rocznicę tragicznej śmierci 
- konkurs „Pięciolinia Marzeń”  z udziałem wokalistek ze Studia Piosenki TON 
- „Architektura pod lupą na najmłodszych - edukacja architektoniczna w pigułce”  
-  konkurs „Nasze muzyczne źródełko”, organizowany przez Radiowe Centrum Kultury 
Ludowej oraz przez Polskie Radio Dzieciom z udziałęm „Małych Kraśniczanek” 
-  konkurs „ROSśpiewani” 
- projekt pn. Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych 
- I Ogólnopolski Konkurs Miłośników Folkloru „Hej do Krakusa jadę...” - Katarzyna Surma 
- nagranie programu telewizyjnego „Czas i świętowanie. Opoczyńskie” realizowanego przez 
TVP 3 ŁÓDŹ  
-  Kolędowanie z MDK w Opocznie 
 
WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ 
8 I – Śpiewanie Kolęd – Uniwersytet III Wieku 
9 I – konkurs plastyczny dotyczącego segregacji śmieci; organizator PGK Opoczno 
10 I – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Łódź – widowiska integracyjne dla dzieci                         
z niepełnosprawnością z terenu gminy i miasta Opoczno oraz Powiatu Opoczyńskiego 
7 II – Podsumowanie Roku Sportowego 
27 II – Koncert charytatywny „Sercem z Afryką” 
6 III – Koncert z okazji 8 Marca - „Limboski” 
1 VIII – Udział młodzieży ze Studia Piosenki TON w koncercie na otwarciu kąpieliska 
miejskiego 
7-8 IX – Warsztaty teatralne i aktorskie dla dzieci i młodzieży z Oskarem Lasotą 
5 X – Podsumowanie projektu i konferencja „Zagraj mi muzykancie - opoczyńskie granie”; 
organizator: Muzeum Regionalne w Opocznie 
12 XII - OPERACJA KOMAR zorganizowana przez Krwiodawców.EOP.  
27 XII - Koncert „Nowatora” online „OPOCZNO, jak to pięknie brzmi” organizator: Gmina 
Opoczno 
 
UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH 
5 I -  Koncert kolęd w Łodzi – ZPiT „Tramblanka” 
19 I – Koncert kolęd w bazylice św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela w Studziannie – zespoły 
śpiewacze Bukowianki, Kraśniczanki, Sitowianki i Wolowianki 
18 IV - międzynarodowa akcja One World One Family - ZPiT „Tramblanka” 
20 V -  akcja #zatańcujwdomu i #tańcowniki – ZPiT „Tramblanka” 
3 VII – konkurs piosenki „Tomaszowskie lato” - Studio Piosenki TON 
28 VIII – Festiwal Kultury Regionalnej w Brzezinach – nagroda Starosty Brzezińskiego dla 
grupy śpiewaczej sióstr Wróbel z Woli Załężnej 
6 IX – eliminacje rejonowe 65. OKR   w Piotrkowie Tryb.  
19-20 IX –  Dożynki Prezydenckie w Warszawie – KGW Dzielna 
19 IX - 16 Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Oblicza Tradycji" - Zielona Góra - ZPiT 
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„Tramblanka” 
20 IX - eliminacje wojewódzkie 65. OKR w ŁDK -  Joanna Zaremba z grupy teatralnej SERMO 
10 X – Oprawa muzyczna mszy św. w kościele pw. NMP Królowej Polski w Opocznie – 
Cantabile 
17 X- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Zło dobrem zwyciężaj” im. ks. J. Popiełuszki w MDK 
w Radomsku  - I, II miejsce i wyróżnienie dla młodzieży z grupy SERMO 
17 XI - XII Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci  i Młodzieży "Pięciolinia Marzeń" w Bałuckim 
Ośrodku Kultury w Łodzi 
27 XI - „5 minut dla oberka” im. Jacka Lewandowskiego Łódź –  „Tramblanka” - II miejsce 
29 XI – „Nasze muzyczne źródełko”- konkurs Radiowego Centrum Kultury Ludowej oraz 
Polskiego Radia Dzieciom – Kraśniczanki 
30 XI –  Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej „Rewia Talentów – Mikrofon dla 
Seniora”,   Centrum Twórczości „Lutnia” Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi – Budka Kogutka 
i Cantabile 
3 XII – I Ogólnopolski Konkurs Miłośników Folkloru „Hej do Krakusa jadę” –  Agata 
Wojewódzka z zespołu śpiewaczego Bukowianki oraz z zespołu śpiewaczego Wolowianki: 
Katarzyna Surma – III miejsce, Patrycja Majcherek, Agnieszka Wróbel 
15 XII –  „Staropolskie Kolędowanie” Resursa Obywatelska w Radomiu - „Małe Kraśniczanki”  
18 XII – Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie -  
„Małe Kraśniczanki” 
 
Udział  Zespołu Pieśni i Tańca „Tramblanka” w Międzynarodowym Projekcie "Piękna Nasza 
Polska Cała" - Honorowy Patronat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - poprzez  
realizację zadań: 
1. "Jesteśmy Polką i Polakiem" – opoczyńska  fotobudka i prezentacja opoczyńskiego stroju 
ludowego - promocja folkloru i stroju opoczyńskiego poprzez współudział w ogólnopolskim 
konkursie "Piękni jak Polska", w którym dzieci otrzymały wyróżnienie -  16.11. 
2. Poranki patriotyczne " - zainicjowanie działań w formie zajęć online o charakterze 
regionalnym, folkowym. 
3. ,,Na ludową nutę" - nauka zabawy ludowej ,,Sito", nauka śpiewu, kształtowanie poczucia 
rytmu, uwrażliwianie na piękno folkloru opoczyńskiego. 
4. "Opoczyńskie jakie cudne" - współudział w Ogólnopolskim Projektem ,,Z kulturą mi do 
twarzy" poprzez realizację zadania - nawiązanie współpracy z zespołem folklorystycznym. 
Nauka pieśni i zabaw ludowych poprzez spotkania online. 
 
ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE  
9I – Posiedzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
18 I – Opłatek Koła Pszczelarskiego z Opoczna 
29 I – Szkolenie pracowników UM w Opocznie 
6 II - Posiedzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
24 II – Spotkanie burmistrza z mieszkańcami gminy w sprawie budżetu  
6 III - Posiedzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
IMPREZY KOMERCYJNE 
– spektakle dla dzieci i młodzieży: Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia, Artystyczna 
Widownia z Gniezna, Teatr Artenes z Wrocławia 
26 I – Występ Piotra Bałtroczyka 
27I – Seminarium Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; organizator: Krajowe Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ATMA 
1II – Pokaz dla zdrowia i urody 
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16 II – Zebranie członków Koła Wędkarskiego z Opoczna 
18 II – Spotkania rekrutacyjne  DHL 
19 II – Spotkanie rekrutacyjne firmy HR 
22 II – Spotkanie Klubu OLTS Opoczno 
24 II - Pokaz dla zdrowia i urody firmy Oriflame 
4 III – Szkolenie dla nauczycieli – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 
7 III – Dzień Kobiet – Stand up – Stowarzyszenie Wygramy Opoczno 
8 III – Koncert „Wielka sława to żart” – Agencja Artystyczna „Pałasz” 
9 III – Spotkanie z mieszkańcami gminy Opoczno w sprawie fotowoltaiki 
12 IX – „Lista męskich życzeń” - Agencja Artystyczna Impulsive Art. z Warszawy 
 
Do czasu ogłoszenia pandemii: 
W poniedziałki i środy odbywały się zajęcia ruchowe dla seniorów 
W piątki odbywały się bezpłatne zajęcia gry w tenisa dla seniorów 
Bezpłatne użyczenie pomieszczenia na spotkania MGOPS  
 

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w 
Opocznie za 2020 rok  
 

Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie poprzez swoje działania informacyjne, 

kulturalne i edukacyjne oraz gromadzony  księgozbiór, stara się promować książkę i 

czytelnictwo oraz zaspokajać różnorodne potrzeby czytelnicze. Użytkownicy biblioteki mogą 

bezpłatnie korzystać z internetu w bibliotece głównej i filiach bibliotecznych. W bibliotece 

działa Dyskusyjny Klub Książki. Biblioteka organizuje spotkania autorskie dla dzieci i 

dorosłych. Promuje książki naszych regionalnych pisarzy i poetów OKL „Nad Wąglanką”. 

Oddział dla dzieci oraz filie biblioteczne, co roku przygotowują zajęcia: ,,Ferie zimowe”, 

lekcje biblioteczne, akcje ,,głośnego czytania”, a także różnego rodzaju konkursy. 

Prowadzone są zajęcia promujące: zwyczaje, obyczaje i tradycje świąteczne regionu 

opoczyńskiego. Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskich akcjach takich jak: Narodowe 

Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom, Noc Bibliotek. Organizowane są wystawy 

okolicznościowe oraz prac pokonkursowych. Biblioteka współpracuje z miejskimi 

instytucjami kultury: Muzeum Regionalnym, Miejskim Domem Kultury, przedszkolami, 

szkołami i klubami. Współpraca polega na wspólnym organizowaniu imprez na rzecz 

edukacji oraz upowszechnianiu czytelnictwa wśród lokalnej społeczności.   

 

Tabela 39. Plan ważniejszych imprez kulturalno-oświatowych o charakterze 

ponadlokalnym adresowanych do dorosłego czytelnika w mieście i gminie 

 

Nazwa biblioteki, filii Nazwa imprezy Termin 
Nazwa instytucji 

współpracującej 

(zakres współpracy) 

BP Wypożyczalnia dla 

dorosłych 

+ Czytelnia 

-Spotkania DKK 

 

 

 

 

 

- Nadanie 

bibliotece 

 imienia Stefana 

Janasa 

 

- Poetycki koncert 

28 styczeń 

25 luty 

8 czerwiec 

11 wrzesień 

6 październik 

4 listopad 

15 sierpień 

 

 

 

 

22 sierpień 

Kawiarenka 

,,Ceramiczna” – 

sponsoring 

 

 

 

Muzeum Regionalne w 

Opocznie (impreza 

połączona z obchodami 

100. Rocznicy Cudu nad 

Wisłą). 
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,,Akordeon, poezja 

i kawa II” 

 

-Robocze 

spotkania 

członków OKL 

„Nad Wąglanką” 

 

 

 

 

 

-Narodowe 

Czytanie 

„Balladyny” 

Juliusza 

Słowackiego 

 

 

 

 

 

 

13 styczeń 

10 luty 

02 marzec 

01 czerwiec 

07 wrzesień 

05 październik 

14 grudzień 

 

 

05 wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Regionalne       

w Opocznie 

Biblioteka Pedagogiczna 

w Opocznie 

OKL „Nad Wąglanką” 

Straż Miejska w Opocznie 

 

Tabela 40. Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci                              

i młodzieży 
 

Nazwa biblioteki, filii, oddziału dla 

dzieci i młodzieży 
Nazwa imprezy Termin 

Nazwa instytucji 

współpracującej 

(zakres współpracy) 

BP w Opocznie. Oddział dla dzieci Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom – „Cała 

Polska Czyta Dzieciom” – on-

line 

maj Czytelnicy on-line –

udział w spotkaniach 

Głośne czytanie dla 

najmłodszych przy fontannie 

wrzesień Szkoły i przedszkola z 

terenu Gminy Opoczno 

– udział w spotkaniu 

„Mała Książka Wielki 

Człowiek”  

październik Instytut Książki – 

koordynator projektu  

BP im. S. Janasa, Filia w Libiszowie 

 

Konkurs plastyczny 

„Szkodliwe działanie 

alkoholu” 

„Papierowe inspiracje”- 

warsztaty z podstaw 

papierowej wikliny” 

Lekcja biblioteczna „Jak 

korzystać z encyklopedii  

Styczeń 

 

Styczeń 

 

wrzesień 

Szkoła Podstawowa im. 

Oddziału 

Partyzanckiego AK 

Doliniacy w Libiszowie 

Filia biblioteczna w Mroczkowie 

Gościnnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP. Filia w Ogonowicach 

Ferie w bibliotece: 

- Jak chronić dziecko przed 

uzależnieniem od komputera 

rozmowa, rysunki,  hasła, 

rozmowa. 

-Wykonanie laurki na Dzień 

Babci i Dziadka. 

-Czytanie bajek o zwierzętach i 

ich wykonanie różną techniką. 

Lekcja biblioteczna z grupą 

Wiewiórki w Akademii 

Przedszkolaka. 

Lekcja biblioteczna z grupą 

Styczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty 
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Z klasą ,,0’’i z grupą 

Muchomorki w Akademii 

Przedszkolaka. 

Spotkania z dziećmi   w 

przedszkolach, które otrzymały 

wyprawki czytelnicze w 

ramach akcji ,,Mała Książka – 

Wielki Człowiek’’. 

Ferie zimowe 2020: 

Konkursy „Przemocy mówimy 

NIE”, „Baśniowo w 

bibliotece”, „Kartka dla babci i 

dziadka”, „Kwiatek dla 

Walentynki”, gry i zabawy w 

bibliotece 

Lekcja biblioteczna „Książka 

zabawka”, lekcja biblioteczna 

„Czasopisma w bibliotece” 

 

 

 

Listopad 

 

 

 

 

Styczeń 

 

 

 

 

 

styczeń 

 

 

Przedszkola: 

Brzustowiec, Opoczno, 

Kruszewiec, Dzielna, 

Mroczków Gościnny 

 

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Opocznie za 2020 rok  

Zwiedzający: 1600 osób (większość roku Muzeum zamknięte dla zwiedzających) 
Dotacje: Gmina Opoczno – 665.000,00 zł 
Pozyskane środki zewnętrzne: 42.000,00 zł 
- 20000,00 zł – Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego – Projekt „Festiwal Folk 
Attack VI. Harmonia.“ 
- 21000,00 zł. Narodowe Centrum Kultury - ETNOPOLSKA – Projekt „Zagraj mi muzykancie. 
Opoczyńskie granie” 
- ok. 1000,00 zł - Firma EXPO-DREW Kazimierz Pacan (w formie gratisowych wydruków 
wystaw na planszach wystawowych). 
Podstawową działalnością muzeum jest wystawiennictwo. Oprócz stałej ekspozycji 
historyczno-etnograficzna poświęconej Ziemi Opoczyńskiej Muzeum zorganizowało w 2020 
roku 8 wystaw czasowych. Były to: 

1. Wrześniowym cieniom… W 80. rocznicę Kampanii Polskiej 1939 roku na Ziemi 
Opoczyńskiej. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Opocznie, Muzeum Techniki 
Wojskowej i Historii Regionalnej w Podlesiu Dużym, Muzeum im. Orła Białego w 
Skarżysku Kamiennej, Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz., Muzeum w Piotrkowie 
Tryb., Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb.                                                                
Od 1 września 2019 r. do końca stycznia 2020 r. Sala wystaw czasowych. 

2. Boże Narodzenie w tradycji ludowej. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Opocznie.         
Od 6 grudnia 2019 r. do 2 lutego 2020 r. Sala nr 11. 

3. Przestrzeń końca czasu… Inwentaryzacja cmentarzy żydowskich na Huculszczyźnie 
(Ukraina). Realizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS, Łódzki Dom 
Kultury w Łodzi. Folder do wystawy.                                                                                         
Od 13 grudnia 2019 r. do końca stycznia 2020 r. Sala nr 12. 

4. Opoczyńskie dziedzictwo ceramiczne. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Opocznie. 
Luty 2020 r. Sala nr 12. 

5. Wystawa wielkanocna – Zwyczaje i obrzędy wielkanocne w regionie opoczyńskim.                
20 marca 2020 r. 

6. Wystawa pokonkursowa  - XXII edycja Konkursu na Plastykę Zdobniczo-Obrzędową 
Powiatu Opoczyńskiego. 
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7. Wystawa czasowa, pokonkursowa – I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa 
Łódzkiego. Wycinanka ludowa województwa łódzkiego. 2 czerwca 2020 r. 

8. Wystawa przyrodnicza – Ptaki i ssaki. Ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 7 września 2020 r. 

Oprócz wystaw w zamku muzeum zorganizowało 4 wystawy plenerowych w przestrzeni 
miasta. Były to: 

1. Opoczyńskie drogi do niepodległości 
2. Jan Paweł II – honorowy obywatel Opoczna, 2 czerwca 2020 r. 
3. W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Ojczyzna w potrzebie. Opocznianie na 

frontach wojny polsko-bolszewickiej. 12 sierpnia 2020 r. 
4. Święta Bożego Narodzenia w polskiej tradycji. 23 grudnia 2020 r. 

Współpracowaliśmy również przy organizowaniu wystaw czasowych w innych placówkach. 
Były to: 

1. Opoczyńskie królestwo partyzanckie. Szkoła Podstawowa w Paradyżu. 
2. I i II wojna światowa. Stowarzyszenie im. OW WP mjr. Hubala w Poświętnem. 

XXII edycja Konkursu na Plastykę Zdobniczo-Obrzędową Powiatu Opoczyńskiego, Opoczno 
2020 r. 
Warsztaty konkursowe trwały 2 dni – 11 i 12 marca 2020 r. W konkursie udział wzięło 66 
twórczyń z powiatu opoczyńskiego. Przedmiotem konkursu były opoczyńskie pisanki 
wykonane techniką batikową, palmy wielkanocne, wycinanki oraz serwetki do koszyczka 
wielkanocnego. Pisanki wykonało 17 osób. Wycinanki wykonało 12 osób. Palmy wykonały 54 
osoby. Serwetki do koszyczka wykonało 30 osób. 
Festiwal Opoczno Folk Attack VI 
12 września 2020 r. Motyw przewodni – Harmonia. Julian Jarząb, Kapela „Opocznianka”, 
Karolina Cicha i Spółka, Krzikopa. 
Bardzo istotną rolą Muzeum jest działalność wydawnicza. W zeszłym roku udało się wydać 
2 publikacje i 2 płyty CD: 
1. Promocja książki Józefa Woźniaka „Wspomnienia z lat młodości i wojny” w opracowaniu 

Wiktora Pietrzyka. 17 stycznia 2020 r. 
2. Promocja książki Wiktora Pietrzyka „Styczeń 1945. Epizody opoczyńskie”. 18 czerwca 

2020 r. 
3. Promocja płyty „Zagraj mi muzykancie 3 – Julian Jarząb”. Warsztaty muzyczne. Występy 

dzieci z warsztatów i zespołu „Opocznianka”. 5 października 2020 r. 
4. Promocja płyty „Kapela Kosylaków – Ale skąd te muzykanty”. 21 grudnia 2020 r. 
Muzeum było również organizatorem kilku wycieczek po mieście: 
1. Nocne zwiedzanie Opoczna. 
Pierwszym punktem było zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w opoczyńskim Muzeum. 
Następnie Pomnik Nieznanego Żołnierza, dawna dzielnica żydowska, teren getta, kolegiata 
św. Bartłomieja, zabytki przy Placu Kościuszki, Bar Polski Franciszka Wilka, Stary Cmentarz 
oraz kościół św. Marii Magdaleny. 28 sierpnia 2020 r. 
2. Spacer śladami opoczyńskiego przemysłu i dawnego rzemiosła. 
Gręplarnia Kunkla, Żydowskie rzemiosło wzdłuż ul. 17-Stycznia i w dzielnicy żydowskiej – 
m.in. fotograf Fogiel, stolarze, piekarze, szewcy. itp., Młyn Supadego, Farbiarnia Straucha – 
otworzona w 1895 r., Dziewulski i Lange – dworek, zakład i pałacyk, Browar Kunkla, Młyn 
Skarżyńskiego, Zakład Edwarda Szczytowskiego, Gręplarnia i przędzalnia wełny Ignacego 
Nojka – ul. Piotrkowska 5, Skała – zakłady wypalania wapna „Wulkan” i huta szkła, Odlewnia 
Stelmachów, OZMO – Cementówka 
3. Spacer śladami wojny polsko – bolszewickiej – groby uczestników wojny 1920 r. na 

cmentarzu św. Marii Magdaleny w Opocznie, ul. Stefana Janasa, pl. T. Kościuszki. 
Muzeum nagrało również kilka filmów historycznych i etnograficznych: 



 107 

1. Opoczyńskie dziedzictwo ceramiczne – „Było… nie minęło. Kronika zwiadowców historii”. 
TVP Historia.  18 stycznia 2020 r. 

2. Zwyczaje i obrzędy wielkanocne. 
3. Twórczość Antoniego Barana. 
4. Działalność mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” na ziemi opoczyńskiej. 
5. W rocznicę zbrodni katyńskiej – o mieszkańcach opoczyńskiego zamordowanych na 

Wschodzie. 
6. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
7. Jak Opocznianie upamiętniali odzyskanie niepodległości przez Polskę. 
8. Adwent. 
9. Boże Narodzenie. 
10. Wywiady dotyczące tematyki regionalnej dla Radia Plus. 
Wykłady i prelekcje: 
1. Maleniec – uroczystość dotycząca 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 

Wykład „Powstanie Styczniowe na ziemi opoczyńskiej” – Wiktor Pietrzyk. 
2. Konferencja połączona z promocją płyty Juliana Jarząba w ramach projektu „Zagraj mi 

muzykancie – opoczyńskie granie. 
a) Muzykanci opoczyńskiego i ich instrumenty – dr Jan Łuczkowski, 
b) Współczesne inspiracje folklorem i muzyką źródeł w kulturze – Maciej Szajkowski, 

znany dziennikarz radiowy, promotor muzyki folkowej i kultury etnicznej, 
c) Siła ludowej muzyki w nowoczesnym świecie – dr Damian Kasprzyk, prezes łódzkiego 

oddziału PTL, 
d) Wszyscy jesteśmy tubylcami jakiegoś świata – Andrzej Białkowski, Łódzki Dom 

Kultury. 
Uroczystości okolicznościowe dotyczące Mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
Na dworcu PKP w Tomaszowie Maz. 2 października 2020 r. miała miejsce uroczystość 
nadania nazwy „Hubalczyk” pociągowi relacji Tomaszów Maz. – Opoczno na cześć żołnierzy 
OW WP mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy 
wyruszyli pociągiem do Opoczna. Z dworca udali się do Muzeum Regionalnego w Opocznie, 
gdzie nastąpiło otwarcie wystwy czasowej poświęconej mjr. „Hubalowi” i jego żołnierzom. W 
ramach wystawy zaprezentowany został portret mjr. „Hubala” namalowany w 1985 r. przez 
znanego artystę plastyka profesora Wiesława Śniadeckiego. Pokazano zdjęcia, pamiątki, oraz 
film dokumentalny o historii i służbie na morzu statku MS „Hubal”. Z Kapsztadu (RPA) do 
opoczyńskiego Muzeum. Ostatni rejs portretu majora „Hubala”. Portret ofiarował pilot 
portowy, Polak – Wojciech Czornij. 
Współpraca przy organizacji uroczystości patriotycznych: 
17 stycznia – koniec działań wojennych w Opocznie 
22 stycznia – rocznica Powstania Styczniowego 
kwiecień 2020 r. – uroczystości Hubalowe 
15 sierpnia – 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 
27 października – likwidacja getta opoczyńskiego 
11 listopada – Święto Niepodległości 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Bartłomieja Kwapisza w SP w Bielowicach 
Współpraca z instytucjami i osobami fizycznymi 

1. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi – groby powstańców styczniowych, 
uczestników wojny polsko-bolszewickiej 

2. MBP w Opocznie – Stefan Janas 
3. Gmina Odrzywół – historia regionalna 
4. Nauczyciele historii i osoby prywatne – przygotowywanie materiałów dotyczących 

historii regionalnej 
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Współpracuje również z prasą lokalną (”TOP Tygodnik Opoczyński”, ”Dziennik Łódzki”, 
”Ziemia Odrowążów”, ”Gość Niedzielny”, TV Lokalna, TVP Łódź, Radio Plus Radom. 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

W 2020 r. w Gminie Opoczno po raz pierwszy został ogłoszony i przeprowadzony Budżet 

Obywatelski. Aby promować Budżet, usprawnić głosowanie a także prezentować 

mieszkańcom bieżące informacje zakupiono cały system wraz z domeną internetową za 

kwotę 8 000,00 zł netto. 

Na poczet realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego w budżecie Gminy na rok 2020/2021 

zostały zabezpieczone środki w kwocie 500.000.00 zł. 

Od 08.07.2020 r. przeprowadzono konsultacje informacyjno-edukacyjne, które miały na celu 

budowanie świadomości mieszkańców odnośnie rodzaju składanych projektów, 

mieszczących się w zadaniach własnych Gminy. Wnioskodawca mógł złożyć dowolną liczbę 

projektów w terminie od 15 lipca do 10 sierpnia 2020r. osobiście lub za pośrednictwem 

strony internetowej. Do Budżetu Obywatelskiego ostatecznie zgłoszono 31 projektów, z 

których 5 zostało odrzucone merytorycznie, a 26 Komisja pozytywnie zaakceptowała do 

dalszego głosowania, które odbyło się w dniach 11.08.2020-13.09.2021r. Każdy mieszkaniec 

Gminy Opoczno mógł zagłosować internetowo, poprzez stronę internetową Budżetu 

Obywatelskiego, jak i osobiście wrzucając swój głos do urn zlokalizowanych  w trzech 

miejscach na terenie miasta. W głosowaniu oddano 6770 głosów w tym ważnych było 6196 i 

nieważnych 574. W wyniku głosowania zostało wyłonione 9 projektów do realizacji w roku 

budżetowym 2020/2021. 

1. Akcja plac zabaw! Dla Przedszkola nr 2 i Osiedla Gorzałków ! za kwotę 75 700.00 zł. 
2. Wielofunkcyjne boisko dla Miasta i Gminy. Dzielna 2021 za kwotę 174 095,43 zł. 
3. Plac zabaw na osiedlu Gorzałków za kwotę 154 940,84 zł. 
4. Po pierwsze bezpieczeństwo, na inteligentne przejście dla pieszych przy szpitalu na 

ul. Partyzantów zasługuje nasze społeczeństwo za kwotę 37 300,00 zł. 

5.  Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w miejscowości Kliny, gmina Opoczno 

poprzez budowę altany i doposażeniu terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki 

z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz wyrównanie terenu na całej działce 

za kwotę 27 000,00 zł. 

6. Nakręceni na pomaganie za kwotę 10 000,00 zł. 
7. "KROPLE" na plastikowe nakrętki w miejscach publicznych za kwotę 7 000,00 zł. 
8.  „Zawieś budkę dla jerzyka” za kwotę 6 440,00 zł. 
9. Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży za kwotę 5 400,00 zł. 

Łączna kwota projektów zatwierdzonych do realizacji wyniosła 497 876,27 zł. 
 Realizację powyższych zadań powierzono: 
- Wydział Techniczno-Inwestycyjny, 
- Wydział Ochrony Środowiska, 
- Wydział Promocji i Kultury. 
Wszystkie wymienione projekty z Budżetu Obywatelskiego są na etapie realizacji. 
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BEZPIECZEŃSTWO  
  
Zarządzanie kryzysowe, obronność i OSP 
 

Dla większości spośród nas, których nie dotknęło nieszczęście wywołane klęską 
żywiołową lub innym zdarzeniem kryzysowym na większą skalę, niebezpieczeństwo jest na 
ogół znane tylko z przekazów telewizyjnych lub relacji prasowych. Nie towarzyszy nam 
w codziennym życiu. Pojawić się jednak może niespodziewanie z siłą niemieszczącą się 
w naszych dotychczasowych wyobrażeniach. Zarządzanie kryzysowe w ujęciu systemowym, 
to nie tylko reagowanie, gdy coś się już wydarzy. To także czynienie wszystkiego, aby 
ograniczyć wystąpienie potencjalnego zdarzenia i jego skutki.  

Odpowiednio do wymogów obowiązujących aktów prawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym  
w Urzędzie Miejskim w Opocznie został powołany przez Burmistrza Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego. Wymieniony zespół jest organem pomocniczym w zapewnieniu 
wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze gminy Opoczno. 
Gminny zespół zwoływany jest przez Burmistrza po wystąpieniu sytuacji kryzysowych, 
których skutki wymagają usuwania w dłuższym przedziale czasowym, kiedy trzeba m.in. 
zapewnić zabezpieczenie logistyczne profesjonalnych służb ratunkowych, organizować 
pomoc poszkodowanym, usuwać skutki zniszczeń, przywracać stan poprzedzający sytuację 
kryzysową. 

Studiując problematykę zarządzania kryzysowego i zdarzeń noszących znamiona 
kryzysu, a także doświadczając problemów związanych z zakłóceniami w funkcjonowaniu 
infrastruktury rzutującej na jakość życia pamiętajmy, że Gmina Opoczno dysponuje zespołem 
interwencyjnym specjalistów opartym w większości na członkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych.   
Sprawną realizację zarządzania kryzysowego w gminie Opoczno warunkują: 

1. Gminny Planu Zarządzania Kryzysowego; 
2. Instrukcja funkcjonowania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego; 
3. Znajomość zadań przez osoby funkcyjne Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego; 
4. Środki finansowe (gminna rezerwa finansowa na usuwanie skutków sytuacji 

kryzysowej); 
5. Stan oraz stopień gotowości sił i środków reagowania kryzysowego; 
6. Znajomość zagrożeń i zasad zachowania się w przypadku ich wystąpienia przez 

ludność gminy; 
7. Przygotowanie merytoryczne pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie  do 

wykonywania dodatkowych obowiązków związanych z wykonywaniem zadań 
w ramach zarządzania w sytuacji kryzysowej; 

8. Współpraca Urzędu Miejskiego w Opocznie z jednostkami podległymi 
i nadzorowanymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami gminy w fazie zapobiegania, 
przygotowania, reagowania i odbudowy dla dobra ogółu mieszkańców; 

9. Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią.  
W celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego został 
uruchomiony dla Mieszkańców Gminy Opoczno całodobowy. 

 
TELEFON ALARMOWY 607 – 603 – 296 
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Ochotnicze straże pożarne  
Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, 

Ochotnicza Straż Pożarna i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo  o 
stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania   i organizację OSP i ich związku określają ich statuty. 

W myśl ustawowej definicji, OSP jako stowarzyszenia są dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. Statut organizacji określa 
cele, strukturę organizacyjną, władze, prawa i obowiązki członków.  Ponadto, wszystkie 
sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej określone w statucie OSP i ich związku, 
wymagają uzgodnienia z Komendantem Powiatowym/Miejskim Państwowej Straży Pożarnej 
właściwym ze względu na teren działania OSP lub Komendantem Głównym Państwowej 
Straży Pożarnej w przypadku Związku OSP RP. 

Do podstawowych celów i zadań Ochotniczej Straży Pożarnej jakie wynikają z ustawy             
o ochronie przeciwpożarowej oraz ich statutów należą: 
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz  współdziałanie             

w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi 
podmiotami, 

2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 

3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 
sposobach ochrony przed nimi, 

4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 

5) działania na rzecz ochrony środowiska, 
6) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie swojego działania, 
7) realizację powierzonych zadań w czasie pandemii. 

Wymienione wyżej cele i zadania OSP realizuje poprzez: 
1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej                 

i ochrony ludności, 
2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków                

w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, 
3) organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego, 
4) prowadzenie doskonalącego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP                         

i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkoleń funkcyjnych OSP, 
5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,  
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, 

sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej                        
i oświatowej, 

7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną, 
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających      

z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i własnego statutu, 
Obecnie na terenie miasta i gminy Opoczno funkcjonuje ogółem 9 jednostek OSP, w tym: 

a) na terenie miasta             - 1, 
b) na terenie wiejskim         - 7, 
c) na terenie zakładu           - 1. 

Z wymienionych 9 jednostek OSP, 3 jednostki są włączone do krajowego systemu ratowniczo 
– gaśniczego – OSP Dzielna, OSP Wygnanów oraz OSP Opoczno.  
Stan osobowy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opoczno zgodnie                                              
z przedłożonymi Protokołami z zebrań sprawozdawczych za 2020 rok przedstawia się 
następująco:  
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1. Członkowie OSP Ogółem - 309 osób w tym  

• Członkowie czynni - 296 

• Członkowie honorowi - 13 

• Mężczyźni - 290 

• Kobiety - 19  
2. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - 77 

• MDP chłopców – 28 

• MDP dziewcząt – 10   
 
Baza lokalowo - sprzętowa 

W celu sprawnego i skutecznego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez 
jednostki OSP, niezbędnym jest właściwe ich wyposażenie w podstawowy sprzęt ratowniczo 
- gaśniczy, odpowiednie wyposażenie zabezpieczające strażaków podczas prowadzonych 
akcji ratowniczych jak również bazę lokalową tj. strażnicę. Stan tego wyposażenia jest różny                
w poszczególnych jednostkach i nie zawsze spełniający oczekiwania strażaków.  

Charakterystykę oraz stan wyposażenia jednostek OSP w zakresie bazy lokalowej 
(strażnice) szczegółowo przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 41. Baza lokalowa strażnic 

Dane 
dotyczące 
strażnicy 

Jednostka OSP 

Kraszków Wygnanów Dzielna Kruszewiec Kraśnica Libiszów Opoczno Modrzew 

Stan prawny 
 

mienie 
gminne 

Własność 
OSP 

mienie 
gminne 

mienie 
gminne 

mienie 
gminne 

mienie 
gminne 

Własność 
OSP 

mienie 
gminne 

Boksy 
garażowe 

2 3 3 1 3 1 3 1 

Pomieszczenia 
socjalne 

1 7 1 1 1 1 3 1 

Pomieszczenia 
magazynowe 

1 3 1 0 1 1 3 1 

Sala 
szkoleniowa 

0 2 1 1 1 1 2 1 

Sala 
świetlicowa 

1 1 1 1 1 0 1 1 

System 
Ogrzewania 

C.O 
 

C.O C.O. Elektr + 
C.O 

C.O. Elektr C.O. C.O. 

Instal. Wodno-
kanaliz. 

tak tak tak tak tak tak tak tak 

Selektywne 
alarmowanie 

tak tak tak tak tak tak tak tak 

System 
monitoringu 

tak tak tak tak tak tak tak tak 

Inne podmioty 
współużytkują
ce 

- - 

MDK, 
KGW, 
Stowarz
yszenie 
”W 
trosce o 
dzieci” 

KGW 
MDK, 
KGW 

- - 
MDK, 
KGW 
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Od 2018 roku prowadzona była przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej                               
w Kraszkowie obejmująca częściową zmianę sposobu zagospodarowania na świetlicę 
wiejską. Zrealizowano I etap zadania polegający na budowie garaży oraz dwóch pomieszczeń 
świetlicowych. W tym etapie wykonano także aktualizację dokumentacji kosztorysowej.  
W 2020 roku przekazano dotację dla OSP Opoczno na wymianę gram garażowych oraz drzwi 
wejściowych do strażnicy oraz wykonano audyt energetyczny. 
 
 Sprawy obronne 

1. Opracowanie i aktualizowanie dokumentów planistycznych: 

• „Plan operacyjny funkcjonowania gminy w stanach zewnętrznego zagrożenia 
państwa lub wojny”, 

• „Dokumentacja Głównego Stanowiska Kierowania Gminy”, 

• Plany: „Przemieszczenia GSK do zapasowego miejsca pracy” oraz „Ochrony 
i obrony GSK”, 

• „Dokumentacja Stałego Dyżuru”, 

• „Program szkolenia obronnego gminy”, 

• „Plan szkolenia obronnego gminy na dany rok kalendarzowy”; 
2. Planowanie i prowadzenie szkolenia obronnego; 
3. Nadzór realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych i zakładach pracy 

na terenie gminy, 
4. Przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny; 
5. Host Nation Support (HNS) – wsparcie pobytu i działań wojsk sojuszniczych na 

terytorium kraju gospodarza - cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie 
pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego 
terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają siły i organizacje NATO. 
Zakres realizowanych przedsięwzięć regulują zobowiązania wynikające z porozumień                   
w ramach Sojuszu lub z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych między 
"państwem - gospodarzem" oraz organizacją NATO  i państwami wysyłającymi 
wojska. Polski HNS obejmuje nie tylko zaopatrzenie, usługi i infrastrukturę (logistykę), 
ale także dostarczenie sojusznikom innych "produktów", jakimi są informacje, 
swoboda działania, bezpieczeństwo i poparcie społeczne; 

6. Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w  Opocznie w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

W 2020 roku w zależności od potrzeb dokonano aktualizacji w/w planów.    
 
Sprawy wojskowe 

1. Współdziałanie z organami wojskowymi – Wojskową Komendą Uzupełnień                                  
w Tomaszowie Mazowieckim, 

2. Planowanie i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych 
i Szefa Obrony Cywilnej Gminy, 

3. Planowanie i prowadzenie (w trybie akcji kurierskiej) doręczania kart powołania do 
odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego 
stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny, a także rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do 
czynnej służby wojskowej, 

4. Organizacja kwalifikacji wojskowej.  
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Sprawy obrony cywilnej  
Szefem Obrony Cywilnej Gminy jest Burmistrz Opoczna. 
Podstawowymi jednostkami przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są 
formacje OC. Pododdziały te przeznaczone są do wykonywania zadań ogólnych lub 
specjalnych. Na terenie gminy powołuje się gminne formacje OC. Obrona cywilna ma na celu 
ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użytku publicznego, dóbr kultury oraz ratowanie 
i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także współdziałanie w zwalczaniu 
klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska naturalnego jak i usuwanie ich ewentualnych 
skutków. 
Do głównych zadań obrony cywilnej należy: 

1. „Plan Obrony Cywilnej” 
2. „Plan Ewakuacji” - przeprowadzanie ewakuacji ludności 
3. „Plan Ochrony Zabytków” 
4. „Plan Dystrybucji tabletek jodku potasu”  
5. Działalność planistyczna i prace organizacyjne 
6. Działalność szkoleniowa i upowszechniająca tematykę z zakresu obrony cywilnej 
7. Współdziałanie w zwalczeniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska 
8. Wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie 
9. Organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych 
10. Zapewnienie doraźnych lokali i pomieszczeń oraz zaopatrywanie poszkodowanej 

ludności w podstawowe artykuły 
11. Pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku na obszarach dotkniętych klęskami 
12. Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać 

w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, 
organizowanym i prowadzonym przez inne organy. 

W 2020 roku w zależności od potrzeb dokonano aktualizacji w/w planów.    
 

Straż miejska 
 

WSTĘP 
„Nigdy nie przestaniemy pomagać …” – zarówno tym pojedynczym osobom, które o 

to proszą albo tej pomocy wymagają jak i wspólnotom mieszkaniowym, sołectwom czy też 
miastu jako żywemu organizmowi w jego codziennym, uporządkowanym funkcjonowaniu. 
Na tym polega pełnienie przez Straż Miejską służebnej roli wobec społeczności lokalnej 
zapisanej w pierwszym artykule ustawy o strażach gminnych zaraz za zapisem o funkcji 
dotyczącej ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Pojęcia o bardzo szerokim 
znaczeniu, za którymi kryją się tysiące różnych spraw – dla jednych mieszkańców ważnych 
lub bardzo ważnych, dla innych zupełnie nieistotnych i marginalnych - bo nie zawsze ich 
bezpośrednio dotyczących. 

 Jak Straż Miejska w Opocznie pomaga mieszkańcom ? Przede wszystkim jej 
funkcjonariusze reagują w miarę swoich możliwości na zgłoszenia do służby dyżurnej. Każde 
z ponad tysiąca zgłoszeń, informacji, interwencji patroli, interwencji monitoringu miejskiego 
czy tez kontroli w 2020 roku było w istocie prośbą o pomoc w takiej czy innej sprawie, czy też 
rozwiązującą bardzo ważne problemy społeczne. Czasem jest to sprawa życia lub zdrowia, 
innym razem –prozaiczna o bardzo lokalnym charakterze. Trudno też wyobrazić sobie 
sytuację i taka nie miała miejsca, aby strażnik miejski nie zareagował lub nie zainteresował 
się osobą, która w widoczny sposób wymagała pomocy z uwagi na wiek, stan zdrowia czy 
okoliczności, w jakich się znalazła. Co ważne, strażnicy miejscy potrafią tej pomocy udzielić w 
sposób profesjonalny, ponieważ zostali do tego przygotowani i wyposażeni. 



 114 

W trakcie wykonywania czynności patrolowych funkcjonariusze Straży Miejskiej 
reagowali na zaobserwowane przypadki łamania prawa i inne nieprawidłowości lub 
zdarzenia mające negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i 
czystości w naszym mieście.  

W 2020 roku odnotowanych zostało ponad 2000 zdarzeń, interwencji  
i przeprowadzonych czynności, udzielonych pomocy innym instytucja oraz kontroli. Wśród 
wielu szczegółowych zadań wymienić można między innymi reagowanie na przejawy 
zakłócania porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, łamanie 
przepisów ruchu drogowego, nie przestrzeganie zasad trzymania i prowadzenia zwierząt w 
miejscach publicznych, niewłaściwy stan czystości i porządku na terenie miasta, awarie  
i uszkodzenia infrastruktury miejskiej, dróg i ich oznakowania, realizacja kontroli i 
inwentaryzacji posesji w ramach programu ZONE jak i na interwencje od mieszkańców oraz 
wiele innych. Realizacja tych zadań odbywała się wraz ze stałą i bieżącą współpracą ze 
wszystkimi komórkami organizacyjnymi Miasta oraz jednostkami państwowymi takimi jak 
Policja, Straż Pożarna, Straży Leśnej, służby sanitarno-epidemiologiczne, służba 
weterynaryjna, nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, czy tez społecznymi: Społecznej 
Straży Rybackiej, jednostkami OSP, Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt, Schronisko dla 
Zwierząt oraz wieloma innym organizacjami.  

Codzienna obecność funkcjonariuszy na ulicach i ich prewencyjne oddziaływanie jest 
bardzo dobrze spostrzegane przez mieszkańców i z pewnością zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej gminy. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do 
zdań tych należy m.in. ochrona przeciwpożarowa, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i 
ochrona ludności. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona ta polega na 
realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska 
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Chodzi o: 
zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania np. pożaru czy klęski 
żywiołowej, prowadzenie działań ratowniczych. 
W praktyce oznacza to zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej 
nieruchomościom i ruchomościom, tworzenie warunków organizacyjnych i 
formalnoprawnych, zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających 
powstaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia. 
Chodzi również o zapewnienie odpowiednich sił i środków do prowadzenia akcji ratowniczo-
gaśniczych. Zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 
zarządzaniu kryzysowym, obronności, ochronie ludności w konsekwencji decyzji Burmistrza 
Opoczna od początku 2020 roku są realizowane w ramach wydziału Straży Miejskiej. To 
właśnie gmina ponosi koszty utrzymania, wyszkolenia, wyposażenia i zapewnienia gotowości 
bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, a także obowiązana jest do zapewnienia 
umundurowania bojowego i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych. 
Ochotnicze straże pożarne są natomiast jednostkami ochrony przeciwpożarowej i 
funkcjonuję na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
 
I. Podstawy prawne.                                         

Podstawy prawne działania i kompetencje straży określa ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o strażach gminnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1795). 

Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy zgodnie z wymienioną ustawą 
może być utworzona samorządowa umundurowana formacja – straż gminna, która spełnia 
służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem 
godności i praw obywateli. Rada gminy może utworzyć straż gminną, po zasięgnięciu opinii 
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właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji, o czym zawiadamia 
Wojewodę. Rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie 
Komendanta Wojewódzkiego Policji, o czym zawiadamia Wojewodę. W gminach, w których 
organem wykonawczym jest Burmistrz (Prezydent Miasta), straż nosi nazwę „ Straż Miejska”. 

Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są  z budżetu gminy. 
Strażą kieruje Komendant zatrudniany na umowę przez Burmistrza po zasięgnięciu 

opinii właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji. Szczegółową strukturę 
organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez radę gminy (miasta) lub 
Prezydenta/Burmistrza. 
 
II. Zadania Straży Miejskiej i uprawnienia strażników. 

Podstawowe zadania straży określają przepisy art. 10 i 11 ustawy o strażach 
gminnych. W myśl art. 10 ustawy „straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku 
publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego”. 

Przepis ten wskazuje na dwie podstawy prawne określające zadania straży: 
1) ustawy oraz rozporządzenia wydawane na podstawie ustaw i w celu ich wykonania, 
2) akty prawa miejscowego, którymi są: 
a) gminne przepisy porządkowe wydawane, jako uchwały rady gminy lub zarządzenia 

Burmistrza na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 art. 41  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 

b) powiatowe przepisy porządkowe wydawane przez radę powiatu oraz zarząd powiatu 
w trybie art. 41 oraz art. 42 ust.  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 

c) rozporządzenia porządkowe Wojewody wydawane na podstawie art. 60  i 61 ustawy 
z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) – wydawane, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, 
zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa 
publicznego. 

 
W myśl art. 11 ustawy o strażach gminnych do zadań straży należy w szczególności: 

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. 
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w 

przepisach o ruchu drogowym. 
3. Kontrola publicznego transportu zbiorowego. 
4. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 
innych miejscowych zagrożeń. 

5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia 
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub 
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także 
ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia. 

6. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 
7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami  w ochronie porządku podczas 

zgromadzeń i imprez publicznych. 
8. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 

jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, 
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają 
życiu i zdrowiu innych osób. 

9. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie 
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw 
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i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z 
organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. 

10.  Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych 
dla potrzeb gminy. 
 

              W związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje prawo do 
obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w 
miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania 
zadań oraz w celu: 
1. Utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 
2. Przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach 

publicznych. 
3. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 

 
Zadania straży wykonują pracownicy straży, zwani strażnikami. 
 

Strażnicy Straży Miejskiej podczas wykonywania czynności służbowych mają prawo do: 
1. Udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków 

oddziaływania wychowawczego. 
2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości. 
3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej 
jednostki Policji. 

4. Dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby. 
5. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w 

trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
6. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, 

oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych. 
7. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół. 
8. Wydawania poleceń. 
9. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych. 
10.  Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, 

prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji 
społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach 
określonych w ustawie o Policji. 

 
Strażnicy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy 

publicznych.  
 
III. Obsada etatowa i organizacja pracy. 

Rada Miejska w Opocznie uchwałą nr XX/207/04 z dnia 26 października 2004 r. 
nadała Regulamin Straży Miejskiej w Opocznie. Zarządzeniem NR 29    z dnia 25 lutego 2020 
r. Burmistrz Opoczna dokonał zmian w Regulaminie Straży Miejskiej. W struktury Straży 
Miejskiej został włączony dział Ochrony Ludności, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Przeciwpożarowej, a także uruchomiony został Monitoring Wizyjny Miasta. Regulamin 
określa strukturę organizacyjną i organizację pracy. Regulamin zobowiązuje Komendanta do 
przedstawiania Burmistrzowi pisemnych miesięcznych, półrocznych  i rocznych sprawozdań z 
działalności straży. W ramach organizacji pracy określono sposób wykonywania obowiązków   
przez strażników. 
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W Straży Miejskiej w 2020 r. pracowało 6 strażników plus Komendant, dodatkowo 
było zatrudnionych 6 innych pracowników do zadań związanych z Ochroną Ludności, 
Zarządzaniem Kryzysowym  i obsługą Monitoringu Wizyjnego Miasta. Strażnicy pełnią służbę 
w systemie dwuzmianowym, tj. w godzinach 7-15 i 14-22  w patrolach pieszych i 
zmotoryzowanych. W zależności od potrzeb, pełniona jest służba w innych godzinach, jak 
również w dni wolne od pracy i święta. Dyslokacja patroli była uzależniona od bieżących 
potrzeb, biorąc pod uwagę zgłoszenia mieszkańców, funkcjonowanie targowisk, 
zabezpieczenie imprez i współdziałanie z Policją. 

Teren miasta podzielony jest  na cztery rejony przydzielone  do obsługi przez dwóch 
strażników (patrol) w chwili obecnej  rejony obsługiwane są również przez jednego strażnika. 
Strażnicy są odpowiedzialni za całokształt spraw w przydzielonym rejonie. Strażnicy w czasie 
pełnienia służby na terenie miasta są kontrolowani przez Komendanta. W stosunku do 
strażników, którzy nie przestrzegają zasad i poleceń służbowych mogą być wyciągnięte na 
drodze służbowej konsekwencje dyscyplinarne.  

Strażnicy w czasie służby wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego tj. 
ręczne miotacze gazu, kajdanki i pałki obronne wielofunkcyjne. Z każdym funkcjonariuszem 
jest kontakt telefoniczny. 

W związku brakiem obsady osobowej na stanowisku dyżurnego w godzinach 
popołudniowych, pełniący służbę patrol wyposażony jest w telefon komórkowy, co daje 
możliwość przyjęcia zgłoszenia o interwencję. 

Straż Miejska posiada na wyposażeniu samochód specjalny Ford Transit.  
 

IV. Przegląd działalności Straży Miejskiej w 2020 r. 
Zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Opoczna  planem działania Straży 

Miejskiej w Opocznie  na 2020 r. realizowano następujące zadania: 
 
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. 

W roku 2020 odnotowano 377 zgłoszeń od mieszkańców miasta i gminy Opoczno 
dot. interwencji w różnych sprawach.  

Realizując zadania ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, strażnicy 
miejscy odbyli 392 służby patrolowe.  W trakcie tych służb ujawnili ogółem 378 przypadków 
naruszeń porządku prawnego. Wobec 376 sprawców naruszeń zastosowano pouczenie, jako 
odpowiedni środek do wdrożenia sprawcy do poszanowania prawa. Na 2 sprawców 
wykroczeń nałożono grzywny w postępowaniu mandatowym na kwotę 700 zł.  
                W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej w dniu 13 marca 2020 roku, a następnie stanu epidemii w dniu 20.03.2020 roku, 
Straż Miejska podjęła działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom 
naszej gminy przed skutkami Covid-19. Wprowadzone obostrzenia, zakazy i nakazy dla 
obywateli naszego kraju wynikające z Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 roku             
z  ( póź.zm.)  i 20.03.2020 roku z ( póź.zm.), jak również Rozporządzenia Rady Ministrów  z 
dnia 31.03.2020 roku z (póź. zm.) stały się głównym zadaniem w codziennych służbach 
realizowanych przez strażników.  Od dnia 02.04.2020 roku poleceniem Wojewody Łódzkiego 
Straż Miejska w Opocznie została podporządkowana co do realizacji zadań i dyslokacji  służb 
pod właściwego terytorialnie Komendanta Policji. 
            W związku z działaniami podejmowanymi w celu przeciwdziałania wystąpieniu 
pandemii koronawirusa Straż Miejska wykonała w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2020 
roku 79 służb patrolowych wspólnie z funkcjonariuszami Policji i żołnierzami WOT.  Podczas 
patroli przejechano samochodem służbowym 2689 km, podjęto 114 interwencji dot. Covid-
19, egzekwowano zakazy, nakazy i obostrzenia wynikające z wprowadzenia stanu epidemii, 
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sprawdzano miejsca przebywania osób w kwarantannie, wydawano  w siedzibie Straży 
Miejskiej maseczki ochronne dla mieszkańców gminy według poniższej tabeli. 
 
Tabela 42. Informacja nt. zakupów maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy do walki 
z COVID-19 

Nr Data zakupu Ilość Uwagi 

1 25.03.2020r. 150 Zakup sponsorowany 

2. 25.03.2020r. 50 Zakup sponsorowany 

3. 27.04.2020r. 600  

4. 02.04.2020r. 700  

5. 03.04.2020r. 5600  

6. 06.04.2020r. 1100  

7. 07.04.2020r. 800  

8. 08.04.2020r. 2000  

9. 09.04.2020r. 1000  

10. 10.04.2020r. 3900  

11. 14.04.2020r. 2000  

12. 15.04.2020r. 2000  

13. 16.04.2020r. 8000  

 RAZEM: 27 900  

 
  Rozwożono posiłki dla osób będących w kwarantannie. Dostarczono 32 pakiety 
żywnościowe przygotowane przez MGOPS. Podczas służb patrolowych  nadawany był 
komunikat przez urządzenia nagłaśniające do mieszkańców gminy dot. sposobu zachowania 
się w miejscach publicznych o zakazach, nakazach i obostrzeniach związanych z epidemią 
koronawirusa. Został zakupiony ozonator, który został użyty do ozonowania miejsc 
kwarantanny jak również pomieszczeń Urzędu Miejskiego i jednostek podległych takich jak 
MGOPS, ZGM, PGK. Od dnia 19.10.2020 roku do chwili obecnej ponownie poleceniem 
Wojewody Łódzkiego Straż Miejska w Opocznie została podporządkowana co do realizacji 
zadań i dyslokacji  służb pod właściwego terytorialnie Komendanta Policji. Do dnia 
31.12.2020 r. Straż Miejska wykonała 71 służb patrolowych wspólnie z funkcjonariuszami 
KPP, przejechano samochodem służbowym 2965 km w patrolu z funkcjonariuszami policji, 
podjęto 122 interwencji dot. Covid -19. 
 
2. Poprawa stanu czystości i porządku na terenie miasta i gminy.   

Realizacja uchwały Nr XIX/208/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29.04.2020 r.  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno oraz 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości     i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz.1439)  jest   przedmiotem codziennych służb, podobnie jak wcześniej omawiana 
ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.  

W związku z powyższym dokonano kontroli nieruchomości i placówek handlowych, w 
których uchybienia były usuwane na bieżąco. Kontrole są i będą prowadzone nadal.  

Prowadzone są także kontrole w zakresie zakazu spalania odpadów, w roku 2020  na 
terenie gminy Opoczno przeprowadzono 26 takich kontroli. Zastosowano 7 pouczeń, 
nałożono 2 MKK na sumę 700 zł. 

W ramach programu ZONE przeprowadzono w okresie styczeń-marzec 900 kontroli  
nieruchomości na terenie miasta i gminy Opoczno. Kontrolę przeprowadzało 2 strażników 
podczas 41 służb patrolowych, wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska 
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Urzędu Miejskiego Podczas kontroli prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ogrzewania, 
kontrola wywozu odpadów ciekłych i stałych przez mieszkańców gminy. Ze względu na stan 
epidemii bezpośrednie kontrole w ramach programu ZONE zostały zawieszone. 
 
3. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.  

W czasie codziennych służb strażnicy zwracali uwagę na stan oznakowania ulic, stan 
dróg i chodników, znaków drogowych i oświetlenia ulicznego. W razie stwierdzenia 
nieprawidłowości podejmowano interwencje oraz informowano odpowiednie służby i 
instytucje. Przekazywane informacje dotyczyły: 

- stanu dróg, chodników, znaków drogowych – 41  
- stanu oświetlenia – 6 
- awarii sieci – 3 
- zanieczyszczanie miejsc publicznych - 23 
- usunięcia zabitych zwierząt – 23 
- bezdomnych zwierząt – 16 
- bezdomnych osób – 24 
- odwiezienia  do miejsca zamieszkania – 7  

 
          W  2020 r. podjęto interwencje dot. zgłoszeń od mieszkańców miasta i gminy Opoczno: 

-zakłócanie porządku - 38 
-zagrożenie w ruchu drogowym - 57 
-ochrona środowiska i gospodarki odpadami -105 
-zagrożenie zdrowia i życia - 13 
-awarie techniczne - 63 
-pożary, katastrofy - 4 
-zwierzęta – 97 
-inne- 20 
 

4. Bezpieczeństwo i porządek na drogach. 
W zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, egzekwowano zakaz 

parkowania samochodów w miejscach objętych tym zakazem i na zieleni – trawnikach. 
Wykroczenia te stanowią coraz liczniejszą grupę ujawnianych wykroczeń. Przyczyną tego jest 
nieprzestrzeganie przez kierowców prawa o ruchu drogowym i zbyt mała ilość miejsc 
parkingowych w stosunku do wzrostu liczby pojazdów. Szczególnie nietrafione lokalizacje w 
tym zakresie mają instytucje finansowe  i niektóre placówki handlowe. Również niektórzy 
kierowcy chcą wjechać do sklepu lub instytucji. Pouczonych zostało 19  kierowców, ogółem 
podjęto 57 interwencji. 

W omawianym okresie przeprowadzona została akcja, „znicz”, wspólnie z 
funkcjonariuszami KPP. 

 
5. Przestrzeganie  przepisów prawa miejscowego. 

Aktem prawa miejscowego nakładającym obowiązki  na Straż Miejską jest uchwała Nr 
XIX/208/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29.04.2020r. w sprawie obowiązków osób 
utrzymujących psy w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie 
miasta i gminy Opoczno. Interwencje podejmowane są w stosunku do opiekunów psów. Za 
nieprzestrzeganie wyżej wymienionych przepisów strażnicy, pouczyli 47 właścicieli. 

Do schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazano informacji o bezdomnych 
zwierzętach, w nagłych przypadkach przewożono chore, ranne zwierzęta do weterynarii lub 
schroniska. Do schroniska dla dzikich zwierząt w Kole  odwieziono 10 rannych lub chorych 
zwierząt. 
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6. Przeciwdziałanie w zakresie negatywnych zachowań młodzieży. 

W czasie roku szkolnego, strażnicy patrolują okolice szkół oraz dbając o 
bezpieczeństwo uczniów oraz porządek na terenach przyległych do szkół.   W omawianym 
okresie prowadzono akcję  mającą na celu ograniczenie przypadków palenia papierosów, 
przemocy, wymuszania pieniędzy  i rozprowadzania środków odurzających.  

Podczas patrolowania osiedli mieszkaniowych zwracana jest uwaga przede 
wszystkim na klatki schodowe, piwnice i place zabaw. Szczególnym patrolowaniem objęto 
przystanki autobusowe i rejon dworca PKP i PKS,  gdy młodzież wraca – odjeżdża do domów.  

                                                                                                                                  
7. Problematyka bezdomności. 

W omawianym okresie podjęto 24 interwencji związanych z osobami bezdomnymi. 
Dane o tych osobach przekazywano do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Ośrodek, osobom spełniającym przewidziane kryteria zapewniał miejsca  w  Domu dla Osób 
Bezdomnych i Najuboższych w Stąporkowie. Na prośbę kierownictwa ośrodka, odwożono te 
osoby do ośrodka w Stąporkowie. W roku 2020 odwieziono 3 osoby.  

Sprawdzano także miejsca przebywania osób bezdomnych w czasie występowania 
niskich temperatur.    

 
8. Przeciwdziałanie w spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. 

Realizując zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                     
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podejmowano wiele interwencji w stosunku do osób 
pijących alkohol w miejscach publicznych - pouczono 19 osób.   

8 razy udzielono asysty członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych podczas kontroli punktów sprzedaży alkoholu. 

Doprowadzano osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te 
zachowaniem swoim dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdowały się 
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażających życiu i zdrowiu 
innych osób. W roku 2020 odwieziono do miejsca zamieszkania 7 osób, będących pod 
wpływem alkoholu. 

 
9. Współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego, instytucjami i organizacjami społecznymi. 

Współpraca z tymi podmiotami polegała na udzielaniu asysty lub prowadzeniu 
wspólnych kontroli jak również przekazywania informacji o nieprawidłowościach 
zauważonych podczas patroli a będących w kompetencjach innych instytucji i tak: 
- z Wydziałami Urzędu Miejskiego – 62,  
- z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – 8, 
- z Weterynarią ,  
- z Policją –150 , 
- z SANEPID – 2, 
- z MKRPA – 8, 
- z Państwową Strażą Pożarną  – 3, 

 
Dla potrzeb Urzędu Miejskiego i jednostek podległych  konwojowano 239 razy 

wartości pieniężne i dokumenty.  
Wykaz współpracy załącznik nr 1. 
 
10. Działania akcyjne. 

Przeprowadzone działania akcyjne to:  
- „Znicz” – 1,   
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Ilość przejechanych kilometrów dla poszczególnych wydziałów zawiera załącznik  nr 
2.  

Ogółem w 2020 roku podczas służb patrolowych i na potrzeby innych instytucji 
przejechano pojazdem służbowym 19355 km. 

 
11. Działalność informacyjna. 

W omawianym okresie prowadzono działania informacyjne  skierowane do właścicieli 
posesji mające na celu umieszczenie numerów porządkowych posesji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Także wśród właścicieli zwierząt domowych w ciągu całego roku rozpropagowywano 
na terenie miasta i gminy informacje o ciążących na nich  obowiązkach wynikających z 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt i regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Opoczno.  

W celu przekazywania bieżących i ważnych informacji dla mieszkańców na stronie 
internetowej gminy Opoczno stworzono podstronę STRAŻ MIEJSKA 
(http://www.opoczno.pl/straz-miejska/), na której prezentowane są informacje o 
działalności straży miejskiej, a także informacje dotyczące spraw ważnych dla naszego 
społeczeństwa. 
 
12. Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Ludności, Ochotnicze Straże Pożarne 
1) Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: 
- prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji, 
-przygotowanie rejestru kobiet i mężczyzn w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, 
-rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach wynikających z w/w ustawy, 
-naliczanie rekompensat osobom powołanym na szkolenia  i ćwiczenia żołnierzy rezerwy, 
- prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i 
rzeczowych na rzecz obrony. 
2) Wydawanie postanowień o zastosowanie przymusu bezpośredniego w celu wykonania 
powszechnego obowiązku obrony lub nałożenia grzywny w celu przymuszenia. 
3) Wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o 
stanie klęski żywiołowej, w tym: 
- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych występujących na terenie Gminy 
Opoczno  i prognozowanie rozwoju sytuacji, 
- realizowanie  procedur  i  programów  reagowania  w  czasie  stanu  klęski żywiołowej, 
-opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego. 
4) Prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu 
kryzysowym, a w szczególności: 
- zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania 
zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa 
i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania 
klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich 
skutków. 
5) Aktualizacja danych punktu kontaktowego HOST NATION SUPPORT (HNS). 
6) Obsługa systemu SMSAPI. 
7) Utrzymanie pełnego wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. 
8) Zapewnienie procesu kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, 
planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. 
9) Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej. 
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10) zapewnienie funkcjonowania Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego oraz 
przygotowanie i zapewnienie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz 
przygotowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach. 
11) Planowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem ochrony dóbr 
kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia. 
12) Koordynowanie, opracowanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej: 
- operacyjnego funkcjonowania gminy Opoczno w warunkach kryzysu i wojny. 
- organizacja Urzędu Miejskiego na czas wojny. 
- organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru. 
- stanowisk kierowania. 
- pozamilitarnych przygotowań obronnych. 
13) Opracowanie projektów aktów normatywno – prawnych regulujących problematykę 
obronności, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 
14) Współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynarii i Powiatową Stacją Sanitarno – 
Epidemiologiczną w zakresie zagrożeń. 
15) Organizowanie doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie 
natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 
mobilizacji w czasie wojny – Akcja kurierska. 
16) Planowanie przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia 
na potrzeby obronne państwa  i zastępczych miejsc szpitalnych. 
17) Wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o 
Ochronie Przeciwpożarowej: 
-  nadzór i koordynacja działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na 
terenie gminy, 
- planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
- wydawanie i rozliczanie miesięcznych kart drogowych strażackich samochodów bojowych i 
kart sprzętu silnikowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
18) Wydawanie decyzji na imprezy masowe. 
19) Wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego lub o rozwiązaniu zgromadzenia 
publicznego. 
20) Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 
roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin. 
 
V. Poprawa skuteczności, efektywności pracy Straży Miejskiej, jakości  
i efektywności działań operacyjnych strażników. 
1. Stworzenie nowej sieci punktów monitoringu (wytypowane na podstawie mapy 
zagrożeń i wiedzy operacyjnej) oraz weryfikacja istniejących to główny cel do realizacji w 
roku bieżącym. 

Monitoring wizyjny miasta Opoczna stanowi jeden z elementów systemu 
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na terenie naszego miasta. Stanowi cenne źródło 
informacji o zdarzeniach wymagających interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za 
nasze bezpieczeństwo. Z końcem 2020 roku rozpoczął się proces modernizacji systemu 
monitoringu i w pełni profesjonalnego zarządzania przez Straż Miejską. W sprawnie 
działającym systemie bezpieczeństwa i ochrony porządku na określonym terenie, 
zarejestrowany przez kamery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, straży miejskiej, 
pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej. Realizujemy go w różnoraki sposób. 

Pasywny monitoring wizyjny- obraz przeglądany po zdarzeniu służyć może głównie 
jako dowód w postępowaniach prowadzonych przez policję, prokuraturę i sąd. 
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Aktywny monitoring wizyjny- obraz z kamer nadzorowany jest  
i analizowany na bieżąco przez obserwatora, który w chwili momencie ujawnienia zagrożenia 
lub zdarzenia niepożądanego powiadamiania służby interwencyjne i wspomaga ich działania 
dostarczając aktualnych informacji o rozwoju sytuacji. 

 
Proaktywny monitoring wizyjny- obraz z kamer analizowany jest na bieżąco i 

interpretowany przez wyszkolonego operatora, który inicjuje działania prewencyjne służb 
interwencyjnych w sytuacji, gdy zaobserwowany katalog zachowań prowadzić może do 
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego. System 
monitoringu wizyjnego, na który składają się odpowiedniej jakości kamery CCTV, sprawny 
zespół obserwatorów i odpowiednio liczebna i mobilna służba interwencyjna pozwala 
efektywnie zarządzać bezpieczeństwem na terenie miasta. 

Cel ten realizowany będzie poprzez ukierunkowanie pracy operatorów monitoringu 
na obserwację i reagowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia 
osób oraz mienia znajdującego się w obszarze objętym dozorem kamer. 
Operator sygnalizuje odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki: 

• fizycznej przemocy i innych agresywnych zachowań, 
• obecności małoletnich bez opieki, 
• ujawnionych osób leżących lub których wygląd albo zachowanie wskazuje, że 

wymagają one pomocy, 
• kradzieży lub niszczenia mienia, 
• zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego. 

Operator sygnalizuje również odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki: 
• naruszenia zakazów lub nakazów określonego zachowania się w miejscach 

publicznych (np. zakazu spożywania napojów alkoholowych, 
• przestrzegania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt), 
• zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc ogólnie dostępnych, 
• niewystarczającej dbałości o stan porządku i czystości ze strony służb komunalnych 

oraz innych podmiotów, 
• awarii infrastruktury, 
• oznakowania dróg, 
• zdarzeń w ruchu drogowym. 

Pozyskiwanie materiału dowodowego - cel ten realizowany jest poprzez 
udostępnianie zarejestrowanego obrazu jako  materiału dowodowego uprawnionym 
podmiotom. Zapisy miejskiego monitoringu wizyjnego przekazywane są w postaci 
uniemożliwiającej jakąkolwiek manipulację oraz mechanizmy poświadczające ich 
autentyczność. Pozyskiwany materiał dowodowy wpływa na przyspieszenie postępowań w 
sprawach o przestępstwa lub wykroczenia.  Nagrane zdarzenia lub brak zarejestrowanego 
zdarzenia z określonego obszaru objętego dozorem kamer monitoringu wizyjnego stanowią 
istotny element weryfikacji wiarygodności świadków lub pozwalają na odtworzenie 
przebiegu zdarzenia. 

System ten jest w tracie wdrażania go w życie i po zakończeniu jego instalacji oraz po 
przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla obsługi systemu pełna, jego funkcjonalność będzie 
realizowana przy współpracy wszystkich służb i podmiotów działających w zakresie 
utrzymania ładu i porządku oraz bezpieczeństwa obywateli w naszej gminie. 

 
Monitoring Miejski 
Od roku 2009 na terenie Miasta Opoczno zainstalowany jest system kamer Monitoringu 
Miejskiego. Sukcesywnie system ten był rozbudowywany i obecnie w systemie pracuje 68 
kamer. Transmisja sygnału odbywa się częściowo drogą radiową oraz po wydzierżawionych 
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włóknach światłowodowych. Obraz z kamer przekazywany jest do Straży Miejskiej w 
Opocznie oraz do Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Czas przechowywania zapisu 
materiału z monitoringu Miejskiego to 30 dni. Dwie kamery z monitoringu Miejskiego są 
udostępnione w Internecie w formie online. Urząd Miejski dysponuje również kamerą i 
systemem do rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Obecnie jest potrzeba wymiany serwera 
monitoringu aby można było rozbudowywać system o następne kamery oraz szybciej i 
wydajniej korzystać z gromadzonego materiału archiwalnego.  

Wykaz kamer Monitoringu Wizyjnego Miasta załącznik nr 3. 
                                                                                                                         
2. Rozwój systemu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa mieszkańców gminy 
Opoczno. 

Problem bezpieczeństwa publicznego stanowi jeden z najpilniejszych do rozwiązania 
problemów sygnalizowanych przez mieszkańców. Bezpieczeństwo to system 
zorganizowanych i skoordynowanych działań oraz przedsięwzięć podmiotów ochrony 
prawnej, zapewniający społeczeństwu rozwój bez stresów i obaw spowodowanych 
postępującym zagrożeniem ciągłą eskalacją przestępczości czy tez zagrożeń cywilizacyjnych. 
Wobec powszechności występowania różnego rodzaju zagrożeń niezbędne jest wspierania 
działań służb Policji i Straży Miejskiej oraz włączanie się Gminy w przedsięwzięcia o 
charakterze prewencyjnym a także aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz poprawy 
własnego bezpieczeństwa. Jednym z zadań jest wspieranie organizacji pozarządowych i 
inicjatyw społecznych służących podejmowaniu przedsięwzięć zapobiegawczych, realizacji 
projektów prewencyjnych i tworzeniu partnerskiej współpracy na rzecz bezpieczeństwa. 
Postulowane jest zwiększenie efektywności działań Straży Miejskiej przez wprowadzenie 
trzyzmianowości służby i zwiększenie liczby etatów. Podejmowane działania wpłyną na 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, usprawnienie interwencji, kontrolę 
przestrzegania prawa lokalnego i nadzoru nad przestrzeganiem porządku i czystości w 
miejscach publicznych. Istotne znaczenie ma również wyposażenie służb mundurowych. 
Współdziałanie społeczności lokalnych ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 
wpłynie na zmniejszenie poziomu patologii i zagrożeń społecznych. Narzędziem 
podejmowania efektywnych działań prewencyjnych i interwencyjnych jest monitoring 
terenów zidentyfikowanych jako szczególnie niebezpieczne. Konieczne jest całkowite 
odnowienie i unowocześnienie systemu.  

Ważną inicjatywą Straży Miejskiej o charakterze prewencyjnym jest propagowanie 
idei bezpieczeństwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przez realizację 
programów wychowawczych dla szkół oraz spotkań z pedagogami szkolnymi. Prowadzenie 
skutecznych działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z Dzielnej, Opoczna i 
Wygnanowa (jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) wymaga 
zapewnienia tym jednostkom odpowiedniego poziomu sił i środków. 

 
3. Prewencja społeczna. 

Prewencja społeczna to dostarczenie wiedzy oraz informacji, zmiana postaw i wzrost 
świadomości społeczeństwa. Straż Miejska realizuje te zadania poprzez inicjowanie, 
prowadzenie i koordynowanie, działań i programów dotyczących ochrony bezpieczeństwa 
obywateli, porządku publicznego, ratownictwa, obrony cywilnej i ochrony ludności; edukację 
na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

Obszar ten z działalności Straży Miejskiej w Opocznie ma bardzo duże znaczenie. 
Realizowany będzie poprzez:  

• prelekcje z młodzieżą szkolną i przedszkolakami, 

• spotkania  z seniorami, 
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• profilaktyka antysmogowa dla mieszkańców w ramach prowadzonych działań 
inwentaryzacji w programie ZONE, 

• profilaktyka przeciwpożarowa, 

• edukacja zdrowotna i w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

• profilaktyka przeciw zagrożeniom wirusowym. 
V. Uwagi końcowe. 

Służba, którą pełnimy na terenie miasta, zawiera istotny czynnik prewencyjny. Już 
sam fakt obecności strażników w wielu miejscach, jest wystarczającym, aby nie dochodziło 
tam do zakłóceń spokoju i porządku publicznego. Odnotowujemy również coraz więcej 
przypadków zgłaszania się ludzi o udzielenie pomocy w różnych sprawach. Cześć zgłaszanych 
spraw niekoniecznie znajduje się w zakresie działań Straży Miejskiej wówczas obywatele lub 
podmioty kierowani są do odpowiednich instytucji.  

Okazuje się również, że edukacja dzieci i młodzieży jest także skutecznym środkiem, 
ponieważ jest to grupa tych odbiorców, którzy nie tylko przyjmują informacje, ale również z 
nich korzystają i przekazują dalej, wpływając również na swoje otoczenie dorosłych. 

Strażnicy w setkach podejmowanych czynności i interwencji niosą pomoc ludziom, 
zwierzętom i przyrodzie. Pomagają środowisku, chronią to, co zostało dużym nakładem pracy 
i pieniędzy wybudowane, odnowione, odrestaurowane, i co ma jak najdłużej cieszyć oko oraz 
być powodem do dumy - także wobec przyjezdnych. Pomagają odizolować tych, którzy ład i 
porządek chcą zaburzyć. Podejmują działania w zaprowadzeniu ładu i porządku na jezdniach  

i chodnikach tak, aby nie zapanował tam chaos i niebezpieczeństwo. Straż Miejska pomaga 
wreszcie Policji oraz innym służbom i instytucjom w wykonywaniu ich zadań.  

Szczególnie współpraca z Policją ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w naszym mieście, co jej przedstawiciele nieustannie podkreślają. Działania 
Straży Miejskiej i Policji nie dublują się, a uzupełniają i pomimo obszarów wspólnych, takich 
jak chociażby ogólna prewencja każda z tych formacji ma w codziennej praktyce swoje 
odrębne zadania i w odrębny sposób realizuje swe cele. 

W ramach posiadanych kompetencji oraz sił i środków zawsze staramy się udzielić 
pomocy dla obywateli naszego miasta i gminy.                    
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Tabela 43. Współdziałanie Straży Miejskiej z innymi podmiotami w okresie od 01.01.                    

do 31.12.2020r. 

Współdziałanie Straży Miejskiej z innymi podmiotami 

w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r. 

podmiot ilość osób (ogółem) ilość akcji 

Policja 300 150 

Podmioty świadczące usługi w 

zakresie ochrony osób i 

mienia. 

  

Państwowa Straż Pożarna 6 3 

Sanepid 4 2 

Weterynaria 2 2 

Urząd Skarbowy   

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

16 8 

PGK 2 1 

ZGM   

MGOPS 16 8 

Urząd Miejski  124 62 
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Tabela 44. Współdziałanie Straży Miejskiej z Wydziałami Urzędu Miejskiego w okresie od 01.01. do 31.12.2020r.                                                                       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIESIĄC Wydział 

Podatków i 

Opłat 

Lokalnych 

MGOPS Wydział 

Administracyjny 

i Kadr 

Wydział. 

Promocji i 

Kultury 

Wydział 

Ochrony 

Środowiska 

C 

U 

W 

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

MKRPA Wydział 

Techniczno- 

Inwestycyjny 

Wydział 

Rolnictwa 

UM 

Kasa 

Wydział 

Ewidencji Ludności 

i Dowodów 

Osobistych 

I  90      28 7  56  

II  31      34   56 14 

III 27 30   101   42  13 36  

IV          10 33  

V           53  

VI   427        43 18 

VII   175 61 40      42 50 

VIII     212      54   49  

XI 7 180   193      50  

 X       30    47  

    XI           26  

   XII     111      19  

razem 34 331 602 61 657  30 158 7 23 510 82 
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Tabela 45. Wykaz ujawnionych wykroczeń przez Straż Miejską za okres od 01.01. do 31.12. 2020r. 

Lp. Rodzaj wykroczenia Pouczenie, 

itd 

Wezwania 

 

Mandat Wniosek do 

sądu 

Sprawy 

przekazane 

innym organom 

lub instytucjom 

Razem 

ilość kwota 

1. 

 

Ustawie – Kodeks wykroczeń                                                             

  a) wykroczenia przeciwko porządkowi i 

spokojowi publicznemu 
236      236 

b) wykroczenia przeciwko  

instytucjom państwowym,  

samorządowym 

 i społecznym 

1      1 

c) wykroczenia przeciwko 

 bezpieczeństwu osób 

 i mienia 

1      1 

d) wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w 

komunikacji  

19      19 

        

e) wykroczenia przeciwko osobie 

 

       

f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 

 

       

g) wykroczenia przeciwko mieniu 

 

       

h) wykroczenia przeciwko interesom 

konsumentów 
       

i) wykroczenia przeciwko obyczajności 

publicznej 
5      5 

j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku 

publicznego 
2      2 

k) Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe        

2. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy        

3 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
19      19 

4 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 
3      3 

5 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach 

a. Porządek 

24      24 

b. Pojemniki 3      3 

c. Odśnieżanie                               10      10 

           d        psy 7      7 
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WYKAZ KAMER SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA OPOCZNA 

Kamera nr 1  
Nazwa kamery w systemie : 
Pasaż 1 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Krytej Pływalni Opoczyńska Fala ul. Biernackiego 4A 
Opis  obszaru monitorowania : 
Pasaż, chodnik wzdłuż ul. Biernackiego w kierunku ul. Partyzantów. Kamera skierowana w 
prawą stronę wychodząc z budynku Krytej Pływalni. 
 
Kamera nr 2 
Nazwa kamery w systemie : 
Pasaż 2 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Krytej Pływalni Opoczyńska Fala ul. Biernackiego 4A 
Opis  obszaru monitorowania : 
Pasaż, chodnik wzdłuż ul. Biernackiego w kierunku Miejskiego Domu Kultury  

6 Ustawie o ochronie zwierząt 

 

1      1 

7 Ustawa o odpadach 7  2 700   9 

8 Ustawie – prawo ochrony środowiska 4      4 

9 Ustawa Prawo o miarach 1      1 

10 Ustawie-prawo wodne        

11 Ustawie o publicznym transporcie drogowym        

12 Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad nimi        

          13 Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
3      3 

14 Ustawie o ochronie przyrody        

15 Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji 
       

16 

 

Ustawie lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

       

17 Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym 
       

18 Ustawie o  bateriach i akumulatorach        

19 Ustawie kodeks wyborczy         

20 Aktach prawa miejscowego (przepisy 

porządkowe) 
       

21 innych 30      30 

 ogółem 

 

376  2 700   378 
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w Opocznie. Kamera skierowana w lewą stronę wychodząc z budynku Krytej Pływalni. 
 
Kamera Nr 3 
Nazwa kamery w systemie : 
MDK Fontanna 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Miejskiego Domu Kultury ul. Biernackiego 4, róg budynku od strony Krytej Pływalni 
Opis  obszaru monitorowania : 
Teren wokół Fontanny przed MDK, część chodnika wzdłuż ul. Biernackiego oraz okolice 
ronda imieniem Żołnierzy Wyklętych. Obraz z Kamery przekazywany na żywo do Internetu. 
 
Kamera Nr 4 
Nazwa kamery w systemie : 
Parking - ul. Szewska 
Lokalizacja : 
Słup oświetlenia ulicznego przy ul. Szewskiej 
Opis  obszaru monitorowania :  
I wjazd z ul. Szewskiej na plac targowy, plac targowy i mur otaczający plac  
oraz fragment muru i furtka należące do plebani. 
 
Kamera nr 5 
Nazwa kamery w systemie : 
Rondo im. Żołnierzy Wyklętych 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Miejskiego Domu Kultury ul. Biernackiego 4, róg budynku od strony ronda 
Opis  obszaru monitorowania : 
Rondo im. Żołnierzy Wyklętych oraz okolice MDK od strony ronda. 
 
Kamera nr 6 
Nazwa kamery w systemie : 
MDK Wejście główne 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Miejskiego Domu Kultury ul. Biernackiego 4 przed wejściem głównym 
Opis  obszaru monitorowania : 
Wejście główne do budynku, schody wejściowe, Patio zadaszone przed MDK. 
 
Kamera nr 7 
Nazwa kamery w systemie: 
MDK Taras 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Miejskiego Domu Kultury ul. Biernackiego 4 róg budynku od strony pomnika Pegaz 
Opis  obszaru monitorowania : 
Patio nie zadaszone przed MDK od strony Metro Cafe, parking przed budynkiem, 
skrzyżowanie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. 
 
Kamera nr 8 
Nazwa kamery w systemie : 
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MDK Tył 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Miejskiego Domu Kultury ul. Biernackiego 4 róg budynku od strony ZSS nr 1. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Teren z tyłu MDK. 
 
Kamera nr 9 
Nazwa kamery w systemie : 
MDK Parking 1 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Miejskiego Domu Kultury ul. Biernackiego 4, róg budynku od strony Krytej Pływalni. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Wjazd na parking oraz połowa parkingu pomiędzy MDK i Krytą pływalnią. 
 
Kamera nr 10 
Nazwa kamery w systemie : 
MDK Parking 2 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Miejskiego Domu Kultury ul. Biernackiego 4, róg budynku od strony  
ZSS nr 1  
Opis  obszaru monitorowania : 
Część parkingu pomiędzy MDK i Krytą pływalnią. 
 
Kamera nr 11 
Nazwa kamery w systemie : 
MDK Parking 3 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Miejskiego Domu Kultury ul. Biernackiego 4, róg budynku od strony ZSS nr 1  
Opis  obszaru monitorowania : 
Chodnik w stronę ZSS nr 1 i ul. Skłodowskiej oraz część przestrzeni zielonej za MDK. 
 
Kamera nr 12 
Nazwa kamery w systemie : 
Rewitalizacja_Janasa  
Lokalizacja kamery : 
Słup oświetlenia ulicznego po środku ul. Janasa 
Opis  obszaru monitorowania : 
Kamera obrotowa działająca w patrolu, obejmująca obszarem cały ciąg ul. Janasa. 
 
Kamera nr 13 
Nazwa kamery w systemie : 
Rewitalizacja_Zjazdowa  
Lokalizacja kamery : 
Słup oświetlenia ulicznego po środku ul. Zjazdowej na zakręcie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Kamera obrotowa działająca w patrolu, obejmująca obszarem cały ciąg ul. Zjazdowej. 
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Kamera nr 14 
Nazwa kamery w systemie : 
Rewitalizacja_Szpitalna  
Lokalizacja kamery : 
Słup oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu uli Cicha i Szpitalna. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Kamera obrotowa działająca w patrolu. Obejmująca obszarem ciąg ul. Szpitalnej w Kierunku 
Placu Kilińskiego oraz skrzyżowanie ul. Szpitalnej z Ulicą Janasa przy budynku PKS. 
 
Kamera nr 15 
Nazwa kamery w systemie : 
Rewitalizacja_Kilińskiego 
Lokalizacja kamery : 
Słup oświetlenia ulicznego przed wejściem do Przychodni Lekarskiej. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Kamera obrotowa działająca w patrolu. Obejmująca obszarem ciąg ul. Szpitalnej oraz Plac 
Kilińskiego, postój TAXI. 
 
Kamera nr 16 
Nazwa kamery w systemie : 
Rewitalizacja_Muzeum_1 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Muzeum Regionalnego w Opocznie, róg budynku od strony ul. Kościelnej 
i Gen. Kazimierza Bończy - Załęskiego (dawna 17 Stycznia) . 
Opis  obszaru monitorowania : 
Kamera obrotowa działająca w patrolu, obejmująca obszarem  plac przed wejściem do 
Muzeum oraz ciąg ul. Gen. Kazimierza Bończy - Załęskiego (dawna 17 Stycznia) wraz z 
przyległym parkiem i skrzyżowaniem z ul. Kościelną. 
 
Kamera nr 17 
Nazwa kamery w systemie : 
Rewitalizacja_Muzeum_2 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Muzeum Regionalnego w Opocznie, róg budynku od strony ul. Gen. Kazimierza 
Bończy - Załęskiego (dawna 17 Stycznia). 
Opis  obszaru monitorowania : 
Kamera obrotowa działająca w patrolu, obejmująca obszarem  plac z tyłu Muzeum oraz ciąg 
ul. Szewskiej i skrzyżowanie z ul. Gen. Kazimierza Bończy - Załęskiego (dawna 17 Stycznia). 
 
Kamera nr 18 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_1 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment ścieżki pieszo-rowerowej oraz ul. Wałowej w kierunku Gen. Kazimierza Bończy - 
Załęskiego (dawna 17 Stycznia). Dwie altanki i część plaży. 
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Kamera nr 19 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_2 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment ścieżki pieszo-rowerowej; ul. Gen. Kazimierza Bończy - Załęskiego  
(dawna 17 Stycznia). Boisko do piłki plażowej; plac zabaw. 
Gen. Kazimierza Bończy – Załęskiego. 
 
Kamera nr 20 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_3 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment Zalewu i plaży; ścieżki pieszo-rowerowej; ul. Wałowej w kierunku ogródków 
działkowych. Boisko do piłki plażowej; szalet miejski; plac zabaw. 
 
Kamera nr 21 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_4 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment ścieżki pieszo-rowerowej równoległej do Gen. Kazimierza Bończy - Załęskiego 
(dawna 17 Stycznia); przejście dla pieszych miedzy Gumax-em, 
 a Lewiatanem; przyrządy do ćwiczeń. 
 
Kamera nr 22 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_5 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment ścieżki pieszo-rowerowej, ul. Bończy-Załęskiego przejście dla pieszych  
za Lewiatanem. 
 
Kamera nr 23 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_6 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment ścieżki pieszo-rowerowej, południowa część Zalewu; fragment rzeki Drzewiczki 
oraz molo. 
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Kamera nr 24 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_7 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment ścieżki pieszo-rowerowej,  południowa część Zalewu; fragment rzeki Drzewiczki. 
 
Kamera nr 25 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_8 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment ścieżki pieszo-rowerowej,  południowa część Zalewu; fragment rzeki Drzewiczki. 
 
Kamera nr 26 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_9 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment ścieżki pieszo-rowerowej,  południowa część Zalewu; fragment rzeki Drzewiczki. 
 
Kamera nr 27 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_10 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment ścieżki pieszo-rowerowej,  południowa część Zalewu oraz tory kolejowe. 
 
Kamera nr 28 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_11 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment Zalewu; ścieżki pieszo-rowerowej, molo, ul. Wałowa w kierunku ul. Gen. 
Kazimierza Bończy - Załęskiego (dawna 17 Stycznia). 
 
Kamera nr 29 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_12 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
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Fragment Zalewu; ścieżki pieszo-rowerowej; ul. Wałowa w kierunku ogródków działkowych. 
 
Kamera nr 30 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_13 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment Zalewu; ścieżki pieszo-rowerowej; ul. Wałowa w kierunku ul. Gen. Kazimierza 
Bończy - Załęskiego (dawna 17 Stycznia). 
 
Kamera nr 31 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_14 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment Zalewu od strony ul. Wałowej; ścieżka pieszo-rowerowa i tory kolejowe.  
 
Kamera nr 32 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_15_Molo 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obszar Całego molo wraz z wejściem na molo oraz dużą częścią zbiornika wodnego. 
Obraz z Kamery przekazywany na żywo do Internetu. 
 
Kamera nr 33 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_16_Obrotowa 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Kamera obrotowa działająca w patrolu. Obejmująca obszarem część zalewu i plaży od strony 
ul. Gen. Kazimierza Bończy - Załęskiego (dawna 17 Stycznia), pozostałą część plaży od strony 
molo, oraz obszar altanek zlokalizowanych przy plaży przy Zalewie. 
 
Kamera nr 34 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_17_Ogródki 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego, przy ścieżce pieszo-rowerowej  
wokół Zalewu Opoczyńskiego.  
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca wjazd na ogródki działkowe, fragment ścieżki,  pieszo-rowerowej  
wokół Zalewu Opoczyńskiego oraz przejazd kolejowy. 
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Kamera nr 35 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_18_Plaża 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem plażę główną przy zalewie. 
 
Kamera nr 36 
Nazwa kamery w systemie : 
Zalew_19_Siłownia 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na plaży przy Zalewie. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem napowietrzną przyrządy do ćwiczeń zlokalizowane wzdłuż chodnika 
przy ul. Gen. Kazimierza Bończy - Załęskiego (dawna 17 Stycznia). 
 
Kamera nr 37 
Nazwa kamery w systemie : 
UM_1 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na Budynku C wchodzącego w skład Budynków Urzędu Miejskiego 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem wjazd na parking dla pracowników i interesantów za Budynkiem C. 
 
Kamera nr 38 
Nazwa kamery w systemie : 
UM_2  
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na Budynku C wchodzącego w skład Budynków Urzędu Miejskiego 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem parking dla pracowników i interesantów za Budynkiem C. 
 
Kamera nr 39 
Nazwa kamery w systemie : 
UM_3  
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na Budynku D wchodzącego w skład Budynków Urzędu Miejskiego 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem ciągi komunikacyjne pomiędzy budynkami i dojście na parking z tyłu 
budynków. 
 
Kamera nr 40 
Nazwa kamery w systemie : 
UM_4  
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na Budynku Głównym tzw. Pałacyk Urzędu Miejskiego 
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Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem parking za budynkiem Głównym oraz schody zejściowe  
do Budynków A, B, C, D, E. 
 
Kamera nr 41 
Nazwa kamery w systemie : 
UM_5  
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na Budynku Głównym tzw. Pałacyk Urzędu Miejskiego 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem teren przed budynkiem Głównym od strony ul. Staromiejskiej wraz z 
chodnikiem i wjazdem na teren parkingu. 
 
Kamera nr  42 
Nazwa kamery w systemie : 
UM_6  
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na słupie oświetlenia ulicznego na parkingu za Budynkiem Głównym tzw. 
Pałacyk Urzędu Miejskiego 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem teren za Budynkiem Głównym wraz z chodnikiem i wjazdem  
z ul. Staromiejskiej na teren parkingu. 
 
Kamera nr 43 
Nazwa kamery w systemie : 
UM Wejście główne 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana w Budynku Głównym tzw. Pałacyk Urzędu Miejskiego 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem hol parteru, fragment dawnego biura podawczego oraz schody 
prowadzące na pierwsze piętro. 
 
Kamera nr 44 
Nazwa kamery w systemie : 
UM_8  
Lokalizacja kamery : 
Nad głównym wejściem Budynku Głównego, tzw. Pałacyk Urzędu Miejskiego 
Opis  obszaru monitorowania : 
Wjazd na parking, miejsca parkingowe UM, chodnik, fragment ul. Staromiejskiej           i 
kamienicy z nr 8. 
 
Kamera nr 45 
Nazwa kamery w systemie : 
UM_9  
Lokalizacja kamery:  wewnątrz budynku , wejście A ( pl. Kościuszki 16) do wydziału 
Rolnictwa, Funduszy Europejskich, Oświaty i Edukacji 
Opis  obszaru monitorowania :  
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wejście do budynku oraz okrągłe patio wewnątrz budynku. 
 
Kamera nr 46 
Nazwa kamery w systemie : 
UM_BOI 
Lokalizacja kamery:  wewnątrz budynku F (dawna siedziba Straży Miejskiej) 
Opis  obszaru monitorowania :  
przedsionek, część pomieszczenia przeznaczona dla interesantów oraz przeszklona część 
stanowiąca stanowisko obsługi interesantów. 
 
Kamera nr  47 
Nazwa kamery w systemie : 
Kamera_Tablice 
Lokalizacja kamery : 
Budynek Miejskiego Domu Kultury ul. Biernackiego 4, róg budynku od strony ZSS  
nr 1  
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem wjazd na parking przy basenie „Opoczyńska Fala” Kamera  
z funkcją zapisu , wyszukiwania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych samochodów. 
 
Kamera nr  48 
Nazwa kamery w systemie : 
Opoczno Płd. - Wejście 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na Słupie oświetlenia ulicznego przy przejściu do stacji Opoczno Południe. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem ciąg komunikacyjny z parkingu od strony Klin prowadzący  
w kierunku przejścia na peron 1 i przejścia podziemnego na peron 2 na stacji Opoczno 
Południe. 
 
Kamera nr  49 
Nazwa kamery w systemie : 
Opoczno Płd. - Rowerowa 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na Słupie oświetlenia ulicznego przy przejściu podziemnym na stacji Opoczno 
Południe. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem: ciąg komunikacyjny na peron 1 oraz przejście  podziemne  
na peron 2  od strony Klin na stację Opoczno Południe. 
 
Kamera nr 50 
Nazwa kamery w systemie : 
Opoczno Płd. - Rondo (Parking_Rond) 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na Słupie oświetlenia ulicznego przy wejściu na peron na stacji Opoczno 
Południe. 
Opis  obszaru monitorowania : 



 139 

Obejmująca obszarem wejście na podjazd na peron oraz parking znajdujący się  
przy okrągłym klombie od strony miasta na stację Opoczno Południe. 
 
Kamera nr 51 
Nazwa kamery w systemiev 
Opoczno Płd. - Parking 3 (Parking_pętla) 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na Słupie oświetlenia ulicznego przy parkingu na stacji Opoczno Południe. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem miejsca parkingowe na parkingu wraz z pętlą od strony Klin na stacji 
Opoczno Południe. 
 
Kamera nr 52 
Nazwa kamery w systemie : 
Opoczno Płd. - Parking 1 (Parking Wjazd) 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na Słupie oświetlenia ulicznego przy parkingu na stacji Opoczno Południe. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem miejsca parkingowe na parkingu wraz z dojazdem  
do parkingu oraz wejściem na ciągi piesze w kierunku przejścia podziemnego  
od strony Klin na stacji Opoczno Południe. 
 
Kamera nr 53 
Nazwa kamery w systemie : 
Opoczno Płd. - Parking 2 (Parking środek) 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na Slupie oświetlenia ulicznego przy parkingu na stacji Opoczno Południe. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem miejsca parkingowe na parkingu od strony Klin na stacji Opoczno 
Południe. 
 
Kamera nr 54 
Nazwa kamery w systemie : 
Opoczno Płd. - Przed poczekalnią 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na Słupie oświetlenia ulicznego przy parkingu na stacji Opoczno Południe. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obejmująca obszarem poczekalnie, przystanek autobusowy oraz wejście na podjazd na 
peron oraz parking znajdujący się przy okrągłym klombie od strony miasta  
na stację Opoczno Południe. 
 
Kamera nr 55 
Nazwa kamery w systemie : 
Opoczno Płd. - Poczekalnia 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana wewnątrz poczekalni przy parkingu na stacji Opoczno Południe. 
Opis  obszaru monitorowania : 
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Obejmująca obszarem całą powierzchnię poczekalni na stacji Opoczno Południe. 
 
Kamera nr 56 
Nazwa kamery w systemiev 
Straż Miejska 1 
Lokalizacja kamery : 
zlokalizowana nad wejściem do siedziby SM. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Chodnik, ul. Piotrkowska w kierunku ul. Spacerowej, fragment bloku mieszkalnego po 
przeciwnej stronie ul. oraz Urząd Skarbowy. 
 
Kamera nr 57 
Nazwa kamery w systemie : 
Straż Miejska 2 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana nad wejściem do siedziby SM. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Chodnik, ul. Piotrkowska w kierunku ronda im. Ks. Wojtana. 
 
Kamera nr 58 
Nazwa kamery w systemie : 
Biblioteka_Itotem 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana nad wejściem do Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy pl. Kościuszki 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment chodnika, dwa przejścia dla pieszych, część ul. Inowłodzkiej, miejsca postojowe. 
 
Kamera nr 59 
Nazwa kamery w systemie : 
Biblioteka_Korytarz 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana na ścianie,  korytarz na parterze 
Opis  obszaru monitorowania : 
Korytarz oraz przyjścia do innych pomieszczeń. 
 
Kamera nr 60 
Nazwa kamery w systemie : 
Biblioteka_PlacKościuszki 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana nad wejściem do Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy pl. Kościuszki 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment parku od strony Biblioteki, część pl. Kościuszki, miejsca postojowe  
i przejście dla pieszych. 
 
 
Kamera nr 61 
Nazwa kamery w systemie : 
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Biblioteka_Tył 
Lokalizacja kamery : 
Zlokalizowana jest na ścianie budynku biblioteki od strony zaplecza/podwórka 
Opis  obszaru monitorowania : 
Plac z budynkami gospodarczymi. 
 
Kamera nr 62 
Nazwa kamery w systemie : 
Biblioteka_Środek 
Lokalizacja kamery : 
Na ścianie naprzeciwko klatki schodowej 
Opis  obszaru monitorowania : 
Korytarz na I piętrze, schody, wejścia do pomieszczeń. 
 
Kamera nr 63 
Nazwa kamery w systemie : 
Rondo im. Żołnierzy Wyklętych_2  
Lokalizacja kamery : 
Słup oświetlenia ulicznego,zamontowany na rondzie  im. Żołnierzy Wyklętych. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Rondo im. Żołnierzy Wyklętych, budynek starostwa  powiatowego z przyległym 
parkingiem;budynek Karczmy Piwnicznej; ul. Perzyńskiego, Inowłodzka, Kwiatowa. 
 
Kamera nr 64 
Nazwa kamery w systemie : 
Rondo im. Jana Wojtana 
Lokalizacja kamery : 
Budka MPK przy PSS Społem Przyszłość 
Opis  obszaru monitorowania : 
Obszar ronda, od strony PSS Społem „Przyszłość” tj. front sklepu  PSS Społem, przejście dla 
pieszych punkty usługowe m.in. sklep Sabena oraz ul. Żeromskiego, fragment pl. Kilińskiego. 
 
Kamera nr 65 
Nazwa kamery w systemie : 
Rondo_Inowłodzka 
Lokalizacja kamery : 
Słup oświetlenia ulicznego,zamontowany na rondzie  im. Żołnierzy Wyklętych. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment ronda, ul. Inowłodzka, chodnik, przejście dla pieszych. 
 
Kamera nr 66 
Nazwa kamery w systemie : 
Rondo_Perzyńskiego 
Lokalizacja kamery : 
Słup oświetlenia ulicznego,zamontowany na rondzie  im. Żołnierzy Wyklętych. 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment ronda, ul. Perzyńskiego, chodnik, przejście dla pieszych. 
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Kamera nr 67 
Nazwa kamery w systemie : 
Rondo_Żeromskiego 
Lokalizacja kamery : 
Budka MPK przy PSS Społem Przyszłość 
Opis  obszaru monitorowania : 
Fragment ronda  im. Jana Wojtana od strony PSS Społem, przejście dla pieszych,  
ul. Żeromskiego, Sklep „Sabena”. 
 
Kamera nr 68 
Nazwa kamery w systemie : 
Kamera_MPK 
Lokalizacja kamery : 
Budka MPK przy PSS Społem Przyszłość 
Opis  obszaru monitorowania : 
Ławka za budką MPK, część obszaru przed PSS Społem i chodnik w kierunku  
pl. Kilińskiego. 
 

Infrastruktura teleinformatyczna 
 
Urząd Miejski w Opocznie zlokalizowany przy ul. Staromiejskiej 6 pracuje w sześciu 
budynkach połączonych ze sobą za pomocą linii światłowodowych w topologii gwiazdy z 
jednego punktu węzłowego budynku głównego urzędu. W 2018r. nastąpiła całkowita 
przebudowa infrastruktury sieci w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
projektu „ Platforma OPEN OPOCZNO”. Między innymi rozbudowana została sieć 
strukturalna  we wszystkich budynkach Urzędu, przeniesiona i rozbudowana serwerownia. 
Obecnie Urząd Miejski prowadzi obsługę interesantów w 5 lokalizacjach na terenie miasta 
Opoczna. Lokalizacje te zostały połączone siecią światłowodową co przekłada się na 
jednorodną siec teleinformatyczną Urzędu Połączenie wszystkich lokalizacji odbywa się po 
dzierżawionych łączach światłowodowych. Obecnie w sieci Urzędu pracuje 10 serwerów, 
ponad 100 komputerów stacjonarnych, 25 komputerów przenośnych oraz 50 drukarek w 
tym urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek. Sieć Urzędowa zabezpieczona jest wysokiej 
klasy urządzeniami brzegowymi zapewniającymi bezpieczeństwo dostępu i 
przechowywanych danych. W 2018r po 18 latach pracy został wymieniony Centralny UPS 
(urządzenie awaryjnego zasilania) który w razie awarii zasilania elektrycznego jest w stanie 
podtrzymać pracę serwerów i komputerów przez czas 20 minut.   
W dobie szybko rozwijającej się informatyzacji i rozwoju usług elektronicznych ważnym 
elementem jest dostęp do szybkiego łącza internetowego. Wiele systemów które do swojej 
pracy wykorzystuje Urząd Miejski w Opocznie, opartych jest na rozwiązaniach online  
z dostępem do centralnych rejestrów państwowych. Urząd Miejski w Opocznie, obecnie 
posiada dostęp do światłowodowego symetrycznego łącza o przepustowości 200/200 
Mbit/s. jak również łącza zapasowego dostępnego od innego operatora o mniejszej 
przepustowości dla celów awaryjnych. Łącze internetowe jest udostępnione do obsługi 
nadajników HotSpot na terenie miasta Opoczna. W roku 2021 urząd zmodernizuje się 
nadajników WIFI na terenie miasta. Pozwoli to na dostęp do darmowego internetu w 
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większej ilości miejsc. Sieć nadajników zostanie również wykorzystana do przesyłu sygnału w 
monitoringu miejskim.  
We wszystkich budynkach Urzędu Miejskiego dostępna jest również sieć WIFI z dostępem do 
internetu dla interesantów Urzędu Miejskiego w Opocznie. Mieszkańcy mogę bez problemu 
korzystać z usług publicznych jak również płatności online. 
W roku 2019 ukończony został  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej a rozpoczęty 
w 2018r. projekt PLATFORMA OPEN OPOCZNO SAMOOBSŁUGOWY PORTAL MIESZKAŃCA. 
Celem projektu jest większe wykorzystanie e-usług publicznych dostarczanych mieszkańcom 
gminy Opoczno, a także udostępnienie portalu usprawniającego proces obsługi mieszkańca  
i poszerzającego zakres spraw które można załatwić drogą elektroniczną. Mieszkańcy 
otrzymali narzędzie które pozwoli im na zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych, 
dostęp do dokumentów online i rejestrów. Ważnym elementem projektu jest dostarczenie 
rozwiązań płatności elektronicznych dla mieszkańców oraz spersonalizowany dostęp do 
stanu załatwianej sprawy w Urzędzie. W roku 2019 widać znaczący wzrost wykorzystywania 
platformy usług elektronicznych przez mieszkańców. Ilość dokumentów składanych drogą 
elektroniczną w roku 2019 wynosiła 462. Natomiast w pierwszym roku 2020 ilość 
dokumentów złożonych drogą elektroniczną wyniosła 2820.  
W urzędzie uruchomiony został punkt potwierdzania profilu zaufanego co znacząco 
uproszcza proces dostępu do usług publicznych i zwiększy liczbę mieszkańców korzystających  
z elektronicznego załatwiania spraw urzędowych. W 2020r ilość złożonych wniosków  
o potwierdzenie profilu zaufanego wynosiła 226, a w roku 2021  80 (stan na dzień 
31.03.2020r.) W ramach projektu Biuro Rady Miejskiej zostało wyposażone w system do 
zarządzania pracą radnych. Radni zostali wyposażeni w Tablety i przy wykorzystaniu 
wspomnianego systemu mają dostęp do materiałów niezbędnych do wykonywania funkcji 
Radnego oraz systemu głosowania. Sesje Rady Miejskiej są transmitowane online do 
internetu co obecnie jest wymogiem ustawowym i przekłada się na ponad 2 tyś odsłon 
jednej sesji online.   
Stan Infrastruktury teleinformatycznej jest obecnie na wysokim poziomie i daje gwarancję 
stabilnej, bezpiecznej i szybkiej pracy sprzętu , systemów i aplikacji niezbędnych do obsługi 
mieszkańców i realizowania zadań własnych i zleconych Gminie Opoczno.  Istnieje jednak 
ciągła potrzeba monitorowania nowości teleinformatycznych oraz inwestycja w sprzęt 
komputerowy aby wydajnie i bezpiecznie realizować cele i zadania. Co roku Budżet na 
teleinformatykę jest sukcesywnie zwiększany w zależności od potrzeb i wymagań stawianych 
przed administracją.  
 

POMOC SPOŁECZNA  
 

Zadania, struktura i siedziba MGOPS 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie jest samorządową jednostką 
budżetową powołaną Uchwałą Nr XII/44/90 Rady Narodowej Gminy i Miasta Opoczno z dnia 
26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2020 r. z różnych 
form pomocy skorzystało 709 rodzin (tj. 1 645 osób w rodzinach) co stanowi 4,88% ogólnej 
liczby mieszkańców gminy. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej, mające na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 
są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc 
społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
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potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Na koniec 
2020 roku aktywnych zawodowo było 90 pracowników z czego 8 pracowników przebywało 
na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, zwolnieniach lekarskich związanych z ciążą – 1 
osoba, urlopach macierzyńskich – 2 osoby, rodzicielskich – 3 osoby i wychowawczych – 2 
osoby.  

Pomoc społeczna przysługuje osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza 
kryteriów dochodowych osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie zgodnie z art. 
8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Zadaniem pomocy społecznej jest 
zapobieganie sytuacjom życiowym osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości przez podejmowanie działań 
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem. Zgodnie z art. 15 ustawy (u. o p. s.) pomoc społeczna polega w szczególności 
na: 

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, 
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej, 
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb.  

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej obowiązują 
od 1 października  2018 r. i wynoszą: 

- dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł, 
- dla osoby w rodzinie 528,00 zł, 
- maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645,00 zł, 
- kwota dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł, 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 
pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

W 2020 r. z różnych form pomocy skorzystało 709 rodzin (tj. 1 645 osób w rodzinach). 
Najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc były: bezrobocie, ubóstwo, 
niepełnosprawność oraz długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, bezdomność, 
wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. 

Siedziba OPS    

Budynek o powierzchni użytkowej ok. 310 m2 posiada 29 pomieszczeń biurowych, 
pomieszczenie na składnicę akt oraz serwerownię, 2 pomieszczenia socjalne, 5 toalet na 
parterze oraz 3 toalety na piętrze budynku. W listopadzie 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej przejął piętro budynku, który opuściły Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Zostały tam wykonane niezbędne prace remontowe. 
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 Roboty niezbędne do wykonania w budynku głównym: 
1. Ze względu na długoletnie użytkowanie instalacji elektrycznej zalecana jest jej 

wymiana. 
2. Infrastruktura wokół budynku tj. chodniki wymagają wymiany, gdyż ze względu na 

nierówności utrudniają poruszanie się osobom niepełnosprawnym. 
3. Ocieplenie elewacji budynku wraz z wymianą okien. 
4. Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych.   

W 2019 r. podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby Jednostki. Natomiast w 2020 r. ustalono, 
że docelowo MGOPS ma mieć swoją siedzibę w Opocznie przy ul. Mickiewicza 2A, w którym 
trwają prace remontowo-budowlane. 

W 2020 roku wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły                 
58 583 171,09 zł, w tym:  

- środki własne z budżetu Gminy – 8 625 655,52 zł, 
- środki zlecone z budżetu państwa – 49 957 515,57 zł. 

 

Zakres świadczonej pomocy społecznej 
 

Zasiłek stały jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym - przysługuje pełnoletniej 
osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z 
powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na 
osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku 
stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie i wyższa niż 645,00 zł. W 2020 r. pomoc 
w formie zasiłku stałego przyznano dla 180 osób (1 827 świadczeń) na łączną kwotę 998 
331,07 zł. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 
z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnianiu kryterium dochodowego. 
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium 
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium 
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Pomoc w formie zasiłków okresowych była 
skierowana przede wszystkim do osób bezrobotnych, długotrwale chorych i 
niepełnosprawnych. W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 225 osób (1 146 świadczeń) 
na łączną kwotę 479 273,27 zł. 

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej 
w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw 
w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W 2020 r. pomocy w tej formie udzielono 244 
osobom (636 świadczeń) na łączną kwotę 140 462,67 zł w tym: 

- 432 osoby (205 świadczeń) otrzymały zasiłki celowe na zakup opału na zimę na łączną 
kwotę 77 600,00 zł, 

- 107 osób (128 świadczeń) otrzymało specjalne zasiłki celowe na kwotę 44 447,64 zł. 
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Specjalne zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leków i leczenia zostały 
przyznanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom długotrwale chorym 
i niepełnosprawnym, których dochody przekraczały kryterium dochodowe. 

Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne - za osoby, które pobierają zasiłek 
stały z pomocy społecznej i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 
tytułu. W 2020 r. opłacono składkę za 137 osób (1 639 świadczeń) na łączną kwotę 84 071,35 
zł. 

 
Praca socjalna art. 45 ustawy (u. o p. s.) 

Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób 
i rodzin. W chwili, gdy człowiek pozostaje bezradny wobec narastających problemów może 
zgłosić się do instytucji pomocy społecznej. Jednostka jest traktowana jako podmiot 
oddziaływań socjalnych. Wszechstronne spojrzenie na ludzkie potrzeby i podejmowanie 
działań w celu ich zaspokojenia wiąże się z koniecznością prowadzenia pracy socjalnej 
z zastosowaniem specyficznej metody interwencji stosowanej w pomocy społecznej. Praca 
socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności 
samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność ułatwiająca jednostkom, 
grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia. Jej ostatecznym 
celem jest umożliwienie osobom i rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz 
zdobycie niezależności w zabezpieczeniu warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji 
godnej człowieka. Praca socjalna świadczona jest bez względu na posiadany dochód. 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania art. 50 ustawy (u. o p. s.) 

Uchwałą Nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2015 r. zostały 
określone szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Wymiar i zakres usług 
opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, 
sprawności psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony 
rodziny i środowiska. Usługami opiekuńczymi obejmowane były zarówno osoby samotne, jak 
i posiadające rodzinę, która nie była w stanie takiej pomocy zapewnić. W 2020 r. z usług 
opiekuńczych korzystały przede wszystkim osoby mające trudności związane z poruszaniem 
się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku. Pomoc 
w formie usług opiekuńczych polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób 
starszych, niepełnosprawnych i chorych przewlekle, w tym: 

- pomoc w codziennych czynnościach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego 
tj. robienie zakupów, gotowanie, sprzątanie, pranie, realizacja recept, pomoc 
w dostępie do służby zdrowia, czy w załatwianiu spraw urzędowych; 

- opieka higieniczno-pielęgnacyjna, w tym: mycie, kąpanie, zmiana odzieży, bielizny 
osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie 
powstawaniu odleżyn, mierzenie ciśnienia, itp.; 

- pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej poprzez zapewnienie kontaktów 
z otoczeniem, w tym: organizacja spacerów, czytanie prasy, pomoc w podtrzymaniu 
zainteresowań. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują: 
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- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona; 

- osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Z tej formy pomocy w 2020 r. skorzystało 95 osób (15 793 świadczeń). Łączny koszt usług 
(wynagrodzenia, organizacji usług) wyniósł 523 189,29 zł. 

Domy pomocy społecznej 
W przypadku niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

przez rodzinę i gminę, osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, są 
kierowane do domów pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, zgodnie z założeniami, 
mają za zadanie zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, 
społecznych i religijnych przebywających w nich podopiecznych, przy uwzględnieniu 
wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Oprócz miejsca 
zamieszkania, wyżywienia i odzieży zapewniają także opiekę, pielęgnację i pomoc w 
podstawowych czynnościach życiowych. Świadczą usługi wspomagające, polegające na 
prowadzeniu terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i zaspokajaniu potrzeb religijnych i 
kulturalnych oraz podejmują działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańców, w 
miarę ich możliwości. Umożliwiają również korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. 
W 2020 r. tą formą pomocy  objęto 64 osoby a łączny koszt wyniósł  1 471 714,92 zł. 

Osoby przebywające w domu pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 
70% posiadanego dochodu, jednak nie więcej niż pełen koszt utrzymania. Pozostałą różnicę 
kwoty do wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłacają w kolejności: małżonek, 
zstępni przed wstępnymi lub inne osoby, a następnie gmina, która skierowała osobę do 
domu. Z roku na rok budżet środków finansowych Ośrodka na ten cel wzrasta. Wzrost 
wydatków w tym rozdziale wynika głównie ze wzrostu kosztów utrzymania w placówkach za 
osoby nieposiadające dostatecznych dochodów, z których ponosiłyby pełną odpłatność. W 
gminie Opoczno obserwuje się wzrost liczby osób starszych, samotnych, o niskich 
dochodach, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny lub w ogóle jej nie mają, 
związku z powyższym zapotrzebowanie na tego typu świadczenia z roku na rok wzrasta. 

Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
Osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 

częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być 
skierowane do ośrodków wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy 
społecznej dziennego pobytu. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca 
całodobowe okresowego pobytu. Ośrodkiem wsparcia, może być ośrodek wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach 
wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu 
osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% 
odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 (u. o. p. s.). 
W 2020 r. Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do Środowiskowego 
domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 50 osób. 

 
 



 148 

Klub Seniora 
Głównym celem działalności Klubu jest aktywizacja i integracja osób starszych                               

i niesamodzielnych. W Klubie Seniora zajęcia organizowane były dla 30 osób, od 29.07.2020 
r. dla 29 osób, odbywały się od poniedziałku do piątku i miały na celu wsparcie oraz 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu, izolowaniu się osób starszych i niepełnosprawnych. 
Przynależność do Klubu daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym 
towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Klub oferuje mnóstwo ciekawych 
zajęć m.in.: taniec, śpiew, biblioterapię, robótki ręczne itp. Klubowicze razem ćwiczą, 
uprawiają różne dyscypliny sportowe m.in.: nordic walking, spacerują ćwicząc oddychanie. 
Seniorzy podczas zajęć zapewniony mają ciepły posiłek oraz słodki kawę, herbatę. Posiłki 
przygotowywane, dowożone i wydawane były przez Fundację „OSTOJA” im. Siostry Klaryski 
Stanisławy z Opoczna ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno. Oferta została wybrana po 
przeprowadzeniu rozeznania cenowego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w 
art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843). Ustalona kwota brutto za 1 gorący, posiłek (zupa) wynosi 3,50 zł. W klubie 
uczestnicy w ramach zajęć kulinarnych przygotowują przekąski i przystawki. Zajęcia w Klubie 
umożliwiają seniorom zaprezentować własne zdolności i umiejętności manualne oraz 
artystyczne (zajęcia rękodzielnicze). W zajęcia wpisano są  warsztaty muzyczne z 
instruktorem muzyki mające, na celu spędzenie czasu wolnego oraz muzykoterapii.  W/w 
zajęcia mają na celu rozładowanie napięcia  i negatywnych emocji. Seniorzy z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczą w tych zajęciach, traktując je jako terapię na lepsze 
samopoczucie  i integrację z grupą. 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, w ramach działań 
zapobiegawczych i profilaktycznych w trosce o zdrowie uczestników Klubu Seniora, 
działalność Klubu Seniora „Niezapominajka” w Opocznie była okresowo zawieszana. W 
tym czasie uczestnicy w zamian za gorący posiłek otrzymywali paczki żywnościowe. 
                                           
W 2020 r. Klub Seniora liczył 30 uczestników. Koszt posiłków/wyrobów gastronomicznych 
wyniósł ogółem 24 280,50 zł. 

Pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowy wieloletni rządowy program „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 
15 października 2018 r. W 2020 r. w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023  udzielono pomocy w następujących formach: 

1. Zasiłki celowe na zakup żywności. Zasiłki celowe przyznawano głównie z powodu 
bezrobocia, ubóstwa, bezradności, w sprawach opiekuńczo–wychowawczych, 
niepełnosprawności oraz długotrwałej i ciężkiej choroby w rodzinie. Pomoc otrzymały 
423 rodziny (1 693 świadczeń) na kwotę 363 962,54 zł. 

2. Paczki żywnościowe. Paczki żywnościowe otrzymały rodziny, znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej: 

- w okresie Świąt Bożego Narodzenia przygotowano 171 paczek na kwotę             
16 849,74 zł. 

3. Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 
ogółem 315 uczniów. Uczniowie zakwalifikowani do dożywiania w szkole w ramach 
realizacji Programu otrzymują w dni nauki szkolnej dwudaniowe gorące posiłki. 
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W szkołach podstawowych w Dzielnej i w Kruszewcu, prowadzonych przez 
Stowarzyszenia obiad stanowi jedno gorące danie (naprzemiennie zupa i drugie 
danie). Posiłek jest dostarczany do tych szkół w ramach cateringu. We wszystkich 
placówkach oświatowych posiłki przygotowywane dla dzieci i młodzieży są 
urozmaicone i zawierają odpowiednią wartość odżywczą zgodnie z zasadami 
zdrowego żywienia. Przygotowuje się je na bazie produktów najwyższej jakości. 
Jadłospisy są układane w ten sposób, aby w ciągu tygodnia posiłki nie powtarzały się. 
Posiłki są przygotowywane i transportowane w higienicznych warunkach, w 
szczelnych termosach obiadowych. W 2020 r. kwota przeznaczona na pokrycie 
kosztów dożywiania w szkołach wyniosła 142 102,30 zł (17 429 świadczeń).  
W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 od dnia 16 marca 2020 roku zostały 

zawieszone zajęcia szkolne i zamknięta stołówka szkolna, zatem nie było możliwe 
realizowanie przez uczniów świadczenia  w postaci posiłków. 
Mając na uwadze dobro dzieci Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                              
w Opocznie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany 
decyzji przyznającej dożywianie w szkole na zasiłek celowy na zakup posiłku lub 
żywności.  
Z tej formy pomocy skorzystali uczniowie zakwalifikowani do dożywiania w szkole                   
w ramach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z zasiłków celowych na 
zakup posiłku lub żywności (zamiast dożywiania dzieci i młodzieży w szkole) 
skorzystały 142 rodziny na łączną kwotę 42 702,00 zł. 
Organizacja dowozu posiłków w szkołach przedstawiała się następująco: w 2020 r.  
posiłki do szkół wiejskich dowożone były przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 
Andrzej Wędzikowski, Gawrony 37, 26-332 Sławno. Oferta została wybrana po 
przeprowadzeniu rozeznania cenowego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro. 
Ogółem w 2020 r. na pokrycie kosztów dowozu posiłków do szkół przeznaczono 
kwotę 36 525,31 zł. 

4. Dożywianie dzieci w przedszkolach. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola 
otrzymują zasiłki celowe na pokrycie kosztów gorących posiłków. W 2020 r. z pomocy 
w formie dożywiania w przedszkolach skorzystało 3 dzieci (3 świadczenia). Koszt 
zasiłków celowych na ten cel wyniósł ogółem 258,80 zł. 

Wieloletni gminny „Program osłonowy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 
Wsparcia w ramach wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie 

dożywiania” na lata 2019-2023 przyjętego Uchwałą Nr III/44/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. 
Rady Miejskiej w Opocznie udziela się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy 
kryterium dochodowe wynikające z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej zostanie przekroczone powyżej 150% a uczeń albo dziecko zamieszkujące 
na terenie Gminy wyraża chęć zjedzenia posiłku. 

 Dyrektor szkoły lub przedszkola pisemnie informuje Ośrodek o potrzebie udzielenia 
pomocy w formie posiłku na podstawie pkt III.1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą               
nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 

Przyznanie pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek 
oraz ustalenia sytuacji rodziny  w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.   

W 2020 r. pomocą w ramach wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w 
zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 objęto 27 uczniów (967 świadczeń) i przeznaczono 
na ten cel kwotę 8 404,40 zł. 
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Posiłki dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie 
W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 90 osób. Są to osoby znajdujące się 

w trudnej sytuacji materialnej, które we własnym zakresie nie są w stanie przygotować 
gorących posiłków. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i ustaleniu sytuacji 
dochodowej na podstawie decyzji administracyjnej przyznaje się pomoc w postaci 
codziennego gorącego dwudaniowego posiłku dla tych osób. Jeżeli dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń 
pomocy społecznej, posiłki przyznawane są bezpłatnie. 
W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 90 osób (23 230 świadczeń) na łączną kwotę                         
301 990,00 zł. 
 
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 
Zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 

z późn. zm., 

- Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno będącym załącznikiem Nr 1 do Uchwały                    

nr X/117/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2019 r. 

poz. 5053), 

- Uchwałą nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2019 r. 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opocznie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 
w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno Dz. Urz. Woj. Łódz. 2019 r. poz. 
5052, 

stypendium szkolne może być przydzielane w formie świadczenia pieniężnego w 
szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach 
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w 
ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 
szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowanych poza szkołą, pomocy 
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w 
sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest poprzez 
zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu imiennych rachunków 
i faktur potwierdzających poniesienie kosztów. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 
ustawy (u. o p. s.) tj. 528 zł.  

W 2020 r. stypendia szkolne w kwocie 106 737,38 zł otrzymało 154 uczniów, a zasiłki 
szkolne (z powodu zdarzenia losowego) w kwocie 1 240,00 zł otrzymało 2 uczniów. 
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Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 
  Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mają osoby, które spełniają kryterium 
dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Potwierdza się je decyzją 
administracyjną, ważną 90 dni od dnia złożenia wniosku. 
W przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym termin liczony jest od dnia rozpoczęcia 
udzielania świadczeń zdrowotnych. Świadczenie przysługuje osobom korzystającym                                 
z placówek opieki zdrowotnej niemającym prawa do ubezpieczenia z innego tytułu.  
W 2020 r. wydano 45 decyzji (w tym: 25 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej, 2 decyzje uchylające, 1 zmiana, 1 częściowe wygaszenie, 2 odmowne, 14 
umorzeń postępowań). 
 
Zespół pracy socjalnej i integracji zawodowej i społecznej 

Ogólna liczba rodzin objętych wsparciem w ramach szeroko pojętej pracy socjalnej 
w 2020 r. to 189 rodzin, w tym: 

- rodziny skierowane do objęcia wsparciem asystenta rodziny – 4, 
- rodziny dotknięte problemem alkoholowym oraz problemami na tle zaburzeń 

psychicznych, skierowane do objęcia pomocą ze strony psychologa i zespołu ds. 
profilaktyki uzależnień – 22, 

- rodziny wieloproblemowe zgłoszone anonimowo ze środowiska lub innych instytucji 
– 62, 

- monitoring w rodzinach pobierających świadczenia wychowawcze, rodzinne, inne 
potrzeby – 93, 

- osoby skierowane do DPS – 8. 
Ponadto wydano 517 skierowań do Banku Żywności. 

Pracownicy zespołu zajmowali się również udzielaniem schronienia osobom tego 
pozbawionym art. 48 ustawy (u. o p. s.) 
W 2020 r. 20 osób bezdomnych z terenu Gminy Opoczno, przebywało w niżej wymienionych 
placówkach dla osób bezdomnych: 

1. Akademia Innowacji Społecznych Schronisko w Stąporkowie, ul. Niekłańska 12, 26-
220 Stąporków – stawka dzienna 25,00 zł (17 osób). 

2. Akademia Innowacji Społecznych Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach, 
Niziny 66a, 28-142 Tuczępy – stawka dzienna 65,00 zł (3 osoby). 

W 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej umieszczono 8 osób, w tym: 
- 7 osób bez zgody, 
- 1 osoba za zgodą. 

Program „Wspieraj Seniora” 
 Zespół realizował również Program „Wspieraj seniora” w okresie od 01.10.2020 r. do 
31.12.2020 r. Do MGOPS w Opocznie wpłynęło 18 zgłoszeń od osób zainteresowanych. Po 
przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszeń i analizie charakteru osób, zgodnie z założeniami 
Programu ostatecznie 2 osoby zostały objęte pomocą. Jedna osoba powyżej 70 roku życia                     
i jedna osoba poniżej 70 roku życia. 

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Zespół Interdyscyplinarny 
W 2020 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego: 

- 24 lipca 2020 r., 
- 23 września 2020 r., 
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- 22 października 2020 r., 
- 17 grudnia 2020 r. 

Przedstawiciele uprawnionych instytucji wszczęli procedurę "Niebieskie Karty" w 59 
rodzinach, z czego: 

- 54 procedury – Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, 
- 3 procedury – przedstawiciele pomocy społecznej, 
- 1 procedura – przedstawiciele oświaty, 
- 1 procedura – MKRPA w Opocznie, 
- 0 procedur – służba zdrowia. 

Po podjęciu działań przez członków grupy roboczej, wobec rodzin, w których istnieje 
podejrzenie, że może dochodzić do przemocy, podjęto decyzję o zakończeniu procedury w 
39 przypadkach: 

- w 24 - z uwagi na brak zasadności działań, 
- w 15 - z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie 

o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego 
planu pomocy. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w prowadzeniu pozostawało 20 procedur. Zespół 
Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W celu dokładnego omówienia sytuacji 
rodzin, skonstruowania indywidualnych planów pomocy, powołano grupy robocze w każdym 
przypadku, tj. w 59 wszczętych procedurach. Posiedzenia grup roboczych odbyły się 157 
razy. 
Podejmowane przez Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działania, w ramach 
prac grup roboczych: 

- wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10, 
- złożone do Prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa – 0, 
- wnioski do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację 

rodziny i przesłanie informacji o pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej – 5, 
- odebranie dzieci w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 4 

dzieci, 
- wnioski do szkół o zainteresowanie się sytuacją dzieci, z uwagi na podejrzenie 

wystąpienia przemocy w rodzinie – 1, 
- udział osób w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w 

rodzinie- 8 osób (mężczyźni), 
- skierowania do pracy socjalnej w Zespole ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień – 0. 
 
Zespół ds. Wspierania Rodziny 

Zespół ds. Asysty Rodzinnej pracował w ramach zadaniowego czasu pracy, co 
umożliwiało dostosowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb rodziny. W 2020 r. pod 
opieką asystentów rodzinnych pozostawało łącznie 61 rodzin. 48 rodzin typował Ośrodek,                
a 13 rodzin kontynuowało współpracę zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego                       
w Opocznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. W rodzinach objętych asystenturą rodzinną 
występowały następujące problemy: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
brak pozytywnych wyuczonych wzorców wychowawczych, bezrobocie, problemy 
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alkoholowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo, niepełnosprawność, konflikty pomiędzy 
małżonkami, konkubentami, jak również rodzicami i dziećmi. 

Zespół ds. Wspierania Rodziny zakończył współpracę z 17 rodzinami, w tym: 
1. Ze względu na osiągnięcie bądź częściowe osiągnięcie celów (13 rodzin). 
2. Ze względu na brak efektów (0 rodzin). 
3. Ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę (3 rodziny). 
4. Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rodziny lub inne powody (1 rodzina). 

Realizacja zadań asystenta rodziny (art. 15 ust. 1 Ustawy o w. r. i s. p. z.) pozwoliła: uchronić 
dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej lub przyczyniła się do powrotu dziecka do 
rodziny biologicznej, podniosła umiejętności opiekuńczo-wychowawcze i komunikacyjne 
rodziców, zmniejszyła niezaradność życiową klientów, zmotywowała do poszukiwania lub 
podjęcia pracy a tym samym poprawienia bytu rodziny, zmotywowała podjęcia leczenia 
uzależnień.  

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie zgodnie z upoważnieniem 
organu właściwego tj. Burmistrza Opoczna realizuje zadania w zakresie świadczeń 
rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
2) świadczenia opiekuńcze: 

- zasiłek pielęgnacyjny, 
- świadczenie pielęgnacyjne, 
- specjalny zasiłek opiekuńczy, 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 
4) świadczenie rodzicielskie. 

Kryterium uprawniającym do zasiłku rodzinnego jest przeciętny miesięczny dochód                 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto, tj. po 
odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na 
ubezpieczenie zdrowotne. 

Obecnie kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł na osobę lub 764,00 zł na osobę 
jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Określone w ustawie kryterium 
dochodowe powinny spełnić rodziny ubiegające się o zasiłek rodzinny o oraz dodatki do 
zasiłku rodzinnego, a takie osoby ubiegające się o specjalny zasiłek opiekuńczy (w tym 
przypadku kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę w rodzinie). 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1 922,00 zł netto. 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego od 1 stycznia 2016 r. 
świadczenia rodzinne wypłacane są zgodnie z mechanizmem ,,złotówka za złotówkę". 

Niezależnie od wysokości dochodu rodziny przyznawane są: zasiłek pielęgnacyjny, 
świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie rodzicielskie, które funkcjonuje w systemie 
świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2016 r.  

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz  specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest 
na roczne okresy zasiłkowe trwające od 1 listopada do 31 października następnego roku 
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kalendarzowego. Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę 
dochody osiągnięte w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadkach określonych              
w ustawie, dochód ten odpowiednio pomniejsza się o dochód utracony lub powiększa                   
o dochód uzyskany. Aktualnie kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą odpowiednio: 

- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,   
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

W 2020 r. zasiłki rodzinne zostały wypłacone dla 2 182 osób na łączną kwotę                                     
2 583 834,77 zł. Przyznano i wypłacono 20 955 świadczeń dla 1 059 rodzin. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z następujących tytułów: 
a) urodzenia dziecka  (1 000,00 zł na dziecko jest to świadczenie jednorazowe), 
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł 

miesięcznie), 
c) samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł miesięcznie nie więcej niż 386,00 zł 

miesięcznie na wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę 
dodatku zwiększa się o 80,00 zł, nie więcej niż o 160,00 zł), 

d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde kolejne dziecko 
w rodzinie (95,00 zł miesięcznie), 

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90,00 zł miesięcznie na dziecko 
do 5 roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko od 5 do 24 roku życia), 

f) rozpoczęcie roku szkolnego (100,00 zł świadczenie jednorazowe wypłacane we 
wrześniu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego), 

g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (113,00 zł miesięcznie na 
internat/stancję lub 69,00 zł miesięcznie na dojazd do szkoły). 

Łącznie zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w 2020 r. zostały wypłacone na kwotę                                   
4 070 691,77 zł. Przyznano i wypłacono łącznie 33 753 świadczenia. 

UWAGA. Aby skorzystać z dodatków do zasiłku rodzinnego należało przede wszystkim mieć 
prawo do zasiłku rodzinnego. Ponadto do każdego z dodatków wymagane jest spełnienie 
dodatkowych warunków związanych z tytułem przyznania dodatku. Jednocześnie można 
pobierać kilka rodzajów dodatków. 

Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach świadczeń 
rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych: 

1) zasiłek pielęgnacyjny (w kwocie 215,84 zł miesięcznie). Świadczenie przysługuje 
niezależnie od dochodu rodziny i przyznawane jest na okres ważności orzeczenia                       
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Zasiłek przeznaczony jest dla 
niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych, niepełnosprawnych w stopniu znacznym 
(w niektórych przypadkach również w stopniu umiarkowanym) oraz dla osób, które 
ukończyły 75 lat, a które nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub KRUS. 

W 2020 r. wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 11 140 świadczeń na kwotę                          
2 401 300,00 zł. Z tej formy wsparcia w 2020 r. skorzystało 998 osób. 

2) świadczenie pielęgnacyjne  (w kwocie 1 830,00 zł miesięcznie w 2020 r.). 
Świadczenie przyznawane jest osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny (rodzice dziecka, krewni w 
linii prostej, rodzeństwo, rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem), a także 
opiekunowi faktycznemu dziecka, który rezygnuje lub nie podejmuje pracy 
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zawodowej by opiekować się osobą niepełnosprawną wymagającą szczególnej opieki. 
Warunkiem jest, aby niepełnosprawność powstała do ukończenia 18 roku życia lub w 
trakcie nauki w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. 

W 2020r. wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 1 334 świadczeń na kwotę   
2 455 400,36 zł.  Z tej formy wsparcia skorzystało 129 osób. 

3) specjalny zasiłek opiekuńczy (w kwocie 620,00 zł miesięcznie). Świadczenie to 
przyznawane jest również osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a 
także małżonkom, którzy rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia. Warunkiem 
otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego jest spełnienie kryterium 
dochodowego - 764,00 zł netto na osobę w rodzinie. Przy ustalaniu dochodu brane 
są pod uwagę dochody rodziny osoby wymagającej opieki i rodziny osoby 
sprawującej opiekę. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które nie 
spełniają warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, w tym np. z 
powodu daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. W 2020 r. 
specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono w liczbie 186 świadczenia na kwotę 114 
362,10 zł. Z tej formy wsparcia skorzystało 20 osób. 

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 
opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej 
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane wyłącznie za osoby niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składki odprowadzane są do KRUS oraz ZUS. 
Składki do KRUS odprowadzane są w sytuacji, kiedy rolnik złoży wniosek o ich opłacanie. 
Składki do ZUS nie są opłacane w sytuacji, kiedy ubezpieczony posiada wymagany okres 
ubezpieczenia dla celów przyznania prawa do emerytury zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Aktualnie jest okres 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych w przypadku kobiet oraz 
25 lat w przypadku mężczyzn.  
W 2020 r. składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono w liczbie 1 139 świadczeń na kwotę 
476 154,12 zł. Składki zostały opłacone dla 124 osób. 

Do katalogu świadczeń rodzinnych zalicza się również jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia się dziecka przysługująca w wysokości 1 000,00 zł jednorazowo. Prawo 
do tego świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi miesięcznie 
1 922,00 zł netto na osobę w rodzinie.  
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta 
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 
Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się stosownym zaświadczeniem lekarskim 
wydanym przez lekarza lub położną. 
W 2020 r. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono w liczbie          
233 świadczeń na kwotę 233 000,00 zł. 

W zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych ośrodek realizował w 2020 r. tzw. 
świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku 
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego z tytułu urodzenia się dziecka. Wsparcie 
finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez 52 tygodnie po 
urodzeniu dziecka w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie, a w przypadku wieloraczków okres 
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ten może być wydłużony nawet do 71 tygodni. Świadczenie rodzicielskie przysługuje 
niezależnie od osiągniętego dochodu. 

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych są zadaniami zleconymi z zakresu 
administracji rządowej i finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 
Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji, z 
wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego, w tym przypadku organ właściwy otrzymuje 30,00 zł 
od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. 
W 2020 r. świadczenia rodzicielskie wypłacono w liczbie 800 świadczeń na kwotę                            
728 801,02 zł. Z tej formy wsparcia skorzystało 113 osób. 

Ośrodek w Opocznie realizując zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wykonuje 
również zadania określone w ustawie z dnia 4 kwietna 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekuna. Ustawa ta jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
który uznał  przepis (art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.), zgodnie, z którym od 1 
lipca 2013 r. spora grupa osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego utraciła to 
prawo, za niekonstytucyjny. W związku z tym dla tych osób wprowadzono nowy rodzaj 
świadczenia opiekuńczego. W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 8 rodzin. 
W 2020 r. zasiłek dla opiekuna wypłacono w liczbie 75 świadczeń na kwotę 46 500,00 zł.  
Z tej formy wsparcia skorzystało 8 rodzin. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie opłaca składki na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 
zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. 
Składki zostały opłacone w 2020 r. na kwotę 101 664,00 zł dla 79 osób. Liczba 
opłaconych składek 697. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    
w Opocznie wydał ogółem 2 718 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych w tym: 

- 238 decyzji odmownych, 
- 123 decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w związku                      

z uzyskaniem dochodu lub w wyniku innych zmian mających wpływ na pobieranie 
świadczeń rodzinnych. 

W 2020 r. przyjęto 1 841 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym 11 wniosków 
przekazano do rozpoznania zgodnie z właściwością rzeczową m.in. do Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego, który realizuje zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia 
społecznego.  
W roku 2020 prowadzono 19 postępowań w zakresie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz wydano 15 decyzji w tym zakresie. 
 
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
808 z późn. zm.). Zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane są                       
w oparciu o następujące przepisy wykonawcze: 

1) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu 
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informacji, jakie powinny być zawarte we wniosku, zaświadczeniach 
i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467); 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. 
w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru 
oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r. nr 73 poz. 
395); 

3) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2020 r.             
w sprawie wysokości dochodu za 2019 r. z działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
667). 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco 
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie. Przyznanie prawa 
do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium 
dochodowego, które 30 września 2020 r. wynosiło 800,00 zł w przeliczeniu na osobę.  

Od 1 października 2020 r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń                              
z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie.                                       
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego stosuje się tzw. mechanizm  
„złotówka za złotówkę’’. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę                           
w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia                                
z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie 
świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie                                 
z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia                   
z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą 
został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy 
wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej o sobie 
uprawnionej, jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje. 

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również, niemożność wszczęcia lub 
prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu 
przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 
braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 
wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, braku możliwości wskazania przez 
osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 
ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole 
wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 

W 2020 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w liczbie 2 145 

świadczeń na kwotę 849 951,48 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 149 rodzin. 

Świadczenia zostały  wypłacone dla 216 osób. 

 

DZIAŁANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie przeprowadza wywiad 
alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika 
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alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymania 
osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Następnie 
przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność 
prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz 
oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik 
alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku 
zatrudnienia, Ośrodek zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako 
poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny 
oraz informuje właściwy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. 

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu 
alimentacyjnego lub odmówił:  

- złożenia oświadczenia majątkowego,  
- zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo 

poszukujący pracy, 
- bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac 
interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo 
udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, 

 – organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika 
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres ostatnich 6 miesięcy 
wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej 
niż 50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów.  

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, Ośrodek:  

1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia              
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128) oraz  

2) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik 
alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do 
starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej 
decyzji, 

3) starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. 

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu 
właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy: 

- ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, oraz dłużnik alimentacyjny przez okres 
ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań 
alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów 
lub 

- nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego. 

W gminie Opoczno w 2020 r. liczba dłużników, którzy zalegali ze zobowiązaniami 
alimentacyjnymi wyniosła 391 dłużników, w tym 49 dłużników posiada zadłużenie z tytułu 
funduszu alimentacyjnego na rzecz innej gminy. Burmistrz w tym zakresie jest jedynie 
organem właściwym dłużnika. 
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W 2020 r. organ właściwy tj. Burmistrz Opoczna wydał 7 decyzji w sprawie uznania 
dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Taką decyzję 
wydaje się tylko raz, jeżeli dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego. 
W przypadku kolejnego wniosku od organu właściwego wierzyciela decyzja zachowuje 
swoją ważność o ile dłużnik dalej uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu 
alimentacyjnego. Jednocześnie złożono 5 wniosków o ściganie za przestępstwo 
uporczywego uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych. Wysłano 85 wniosków do 
Komornika Sądowego w celu przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego. Należności 
przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu 
alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na 
podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem przepisów 
niniejszej ustawy. 

Suma zaległych alimentów wraz z odsetkami na 31.12.2020 r. wyniosła - 12 188 725,11 zł 
w tym: 

1) z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 174 731,28 zł, 
2) z tytułu zaliczek alimentacyjnych 1 098 616,91 zł, 
3) odsetki 2 915 376,92 zł. 

Dłużnicy alimentacyjni w 2020 r. dokonali zwrotu należności w kwocie – 497 915,92 zł. 

Najniższa zaległość na rzecz funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2020 r. 12,61 zł. 

Rekordowa zaległość na rzecz funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi                
132 995,06 zł. 

W przypadku 14 dłużników alimentacyjnych zaległość na rzecz funduszu nie przekracza 
trzykrotności miesięcznej kwoty zasądzonych alimentów. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydano 177 decyzji w sprawie świadczeń                     
z funduszu alimentacyjnego w tym 9 decyzji odmownych. W tym okresie wydano 8 decyzji 
orzekających zwrot nienależnie pobranych świadczeń. 

Program ,,Czyste Powietrze” – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę 
źródeł ciepła 

Zadanie realizowane  w oparciu o następujące przepisy:  
- Rozporządzenie Ministra Klimatu  z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia 
wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru 
tego zaświadczenia. 

Na podstawie art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony            
środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
może, w formie pisemnej upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo 
kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 
społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 
1818) - dyrektora centrum usług społecznych lub kierownika innej jednostki organizacyjnej 
gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora 
centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia 
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postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 10g, w tym do wydawania w tych 
sprawach zaświadczeń. 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania                                 
z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania 
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 
jednego członka jej gospodarstwa domowego. 
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego 
stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. 

W zaświadczeniu, o którym mowa, podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej 
oraz wskazuje się czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego 
jednoosobowego, czy gospodarstwa domowego wieloosobowego. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie wystawił w okresie                                         
od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r. 17 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w roku 2019. 

Organ realizuje dodatkowe zadania wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r.                                  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                      
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., z przyczyn 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania 
nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

Od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci tzw. 500+. Zadania z zakresu świadczeń wychowawczych realizowane są w oparciu 
o następujące przepisy wykonawcze: 

- Ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. 
ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 2407); 

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 
r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia 
wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 
zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego (Dz. U. 2019 r. poz. 1177). 

Celem ustawy o świadczeniach wychowawczych jest częściowe pokrycie wydatków 
związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego 
potrzeb życiowych. Świadczenie to przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka 
albo opiekunowi prawnemu dziecka, w wysokości 500 zł miesięcznie. 
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Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 
roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, 
bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

Zmiana nastąpiła również w przypadku, jeżeli rodzic nowonarodzonego dziecka złoży               
w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego, prawo do wnioskowanego świadczenia otrzyma                                                  
z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. 

 W przypadku pozytywnej weryfikacji prawa do świadczenia organ właściwy nie 
wydawał w tej sprawie decyzji, jedynie przekazywał informację stronie o przyznaniu 
świadczenia. Decyzje w tym zakresie wydawano tylko i wyłącznie w przypadku odmowy 
przyznania świadczenia. 

 W 2020 roku do Ośrodka wpłynęły 443 wnioski o przyznanie świadczenia 500+, z 
czego w formie elektronicznej - 309 wniosków, tj. ok 70%. 328 wniosków zostało załatwione 
pozytywnie, 17 wniosków zostało przekazane według właściwości, 98 wniosków zamknięto 
bez nadania biegu - zakończone umorzeniem ze względu na złożenie wniosku na okres 
zasiłkowy 2019/2021, pomimo pobierania już świadczenie na wnioskowane dzieci. Wydano 
646 informacji przyznających świadczenia dla 4 918 rodzin. Wydano 27 decyzji odmownych              
w sprawie świadczenia wychowawczego. Łącznie świadczenie wypłacono dla 7 546 dzieci.  
W roku 2020 r. wypłacono łącznie 72 590 świadczeń wychowawczych, na łączną kwotę                  
36 556 174,68 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 269 745,03 zł. W 2020 r. łączny koszt 
realizacji zadania z zakresu świadczeń wychowawczych wyniósł 36 824 419,71 zł.  
W 2020 r. wydano 15 decyzji orzekających zwrot nienależnie pobranych świadczeń 
wychowawczych. Kwota odzyskanych świadczeń wyniosła 21 606,48 zł. W 2020 r. wydano 84 
decyzje w zakresie koordynacji świadczeń wychowawczych. 
 
ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 

Świadczenie „Dobry Start”  jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. 
Program jest realizowany w oparciu o następujące akty wykonawcze: 

- Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia 
rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 514); 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U z 2018 r. poz. 1061); 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”            
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1343). 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci 
do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do 
ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się 
w szkole, a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, 
szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w 
szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny 
lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-
wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Od 
sierpnia 2019 r. rozszerzono krąg osób uprawnionych do świadczenia o uczniów szkół dla 
dorosłych i policealnych. 
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Program nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne 
przygotowanie szkolne (tzw. „zerówka”) prowadzonej w szkole. Program nie obejmuje także 
studentów. 

W 2020 r. do Ośrodka wpłynęło 2 905 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 
„Dobry Start”, w tym 2 092 drogą elektroniczną co stanowi około 72 % wszystkich wniosków. 
W przypadku pozytywnej weryfikacji prawa do świadczenia organ właściwy nie wydawał w 
tej sprawie decyzji, jedynie przekazywał informację stronie o przyznaniu świadczenia. 
Decyzje w tym zakresie wydawano tylko i wyłącznie w przypadku odmowy przyznania 
świadczenia. 2 879 wniosków zostało załatwionych pozytywnie. Wydano 12 decyzji 
odmownych. Do programu w roku 2020 r. zakwalifikowało się 4 200 dzieci z terenu gminy 
Opoczno. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 1 260 300,00 zł. Koszty obsługi 
tego zadania wyniosły 38 122,72 zł. Łączny koszt realizacji programu „Dobry Start” w 2020 r. 
wyniósł 1 298 422,72 zł. 

W 2020 r. roku wydano 1 decyzję orzekającą zwrot nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych. Łączna kwota odzyskanych świadczeń wyniosła 300,00 zł. 
 
DODATKI MIESZKANIOWE 

 Od  2019 roku  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie realizuje 
zadanie w postaci dodatku mieszkaniowego i energetycznego.  
Dodatek energetyczny jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę dla osób, które 
nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Dodatki 
mieszkaniowe przyznawane są na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133). 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

− najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; 

− osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im 
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 

− osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; 

− innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego                                  
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem; 

− osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 
przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. 

Poza posiadaniem jednego z wyżej wymienionych tytułów, aby otrzymać dodatek 
mieszkalny należy posiadać odpowiedni dochód. Dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może być 
większy niż: 

− 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 

− 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 
Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba 
miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Dochód stanowią wszelkie 
przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ile nie zostały zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodu. Kolejną przesłanką, która należy spełnić przy ubieganiu się                                           
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o świadczenie, to powierzchnia użytkowa mieszkania, która nie może przekroczyć 
dopuszczalnej powierzchni normatywnej, tj.: 

- dla 1 osoby – 35 m2,  
- dla 2 osób – 40 m2, 
- dla 3 osób – 45 m2, 
- dla 4 osób – 55 m2, 
- dla 5 osób – 65 m2, 
- dla 6 osób – 70 m2, 
- na każdą kolejną osobę – o 5 m2 więcej. 

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub osoba 
niepełnosprawna, która z uwagi na swoją niepełnosprawność musi zamieszkiwać                                        
w oddzielnym pokoju, zwiększa się normatywną powierzchnię o 15 m2. Konieczność 
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju musi być potwierdzona w orzeczeniu                                                        
o niepełnosprawności. 
 Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Wysokość świadczenia 
stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię 
zajmowanego lokalu a kwotą, która powinna opłacić osoba ubiegająca się o dodatek                                
z własnych dochodów. 

Tabela  46. Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Opocznie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 

 

 

W w/w miesiącach wypłacony został ryczałt opałowy, który przysługuje najemcom 

lokali w zasobach komunalnych nie posiadających centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej 

wody lub gazu bezprzewodowego. 

Kwota wypłaconego ryczałtu - 5 491,68 zł. 

Kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego  - 203 922,59 zł. 

Łączna kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wraz z ryczałtem opałowym  -  209 414,27 

zł.   

                     

Miesiąc wypłaty dodatku 
mieszkaniowego 

Liczba dodatków Kwota wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych w zł 

Styczeń 2020 r. 53 10 698,16 

Luty 2020 r. 67 13 526,21 

Marzec 2020 r. 79 15 885,41 

Kwiecień 2020 r.  93 18 767,04 

Maj 2020 r. 92 17 662,19 

Czerwiec 2020 r. 84 16 333,46 

Lipiec 2020 r. 85 17 001,22 

Sierpień 2020 r. 90 18 053,31 

Wrzesień 2020 r. 93 18 481,79 

Październik 2020 r. 98 19 233,68 

Listopad 2020 r. 100 20 045,08 

Grudzień 2020 r. 93 18 235,04 

RAZEM 1 027 203 922,59 
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DODATKI ENERGETYCZNE 

 Od  2019 roku  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, realizuje 
zadanie w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego, wprowadzonego nowelizacją 
ustawy Prawo energetyczne. Dodatek energetyczny wypłacają gminy na podstawie ustawy                 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.). 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Jest to osoba, 
której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 roku  o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy 
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje               
w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje się  w drodze 
decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.                                                                                                                                                                                                           
Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczy osób w gospodarstwie domowym.                                 
W  miesiącach: styczeń, luty, marzec i kwiecień 2020 r. zryczałtowany dodatek energetyczny 
przyznawany był w kwocie: 

- 11,37 zł miesięcznie dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną, 
- 15,80 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, 
- 18,96 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej                  

z 5 osób. 
Natomiast od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi: 

- 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną, 
- 15,19 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, 
- 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej                           

z 5 osób. 
Liczba dodatków energetycznych wypłaconych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Opocznie w  w/w okresie: 

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 176 dodatków 
energetycznych na łączna kwotę – 1 946,51 zł, 

- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 190 dodatków 
energetycznych na łączną kwotę – 2 913,55 zł, 

- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 72 dodatki 
energetyczne na łączną kwotę – 1 314,77 zł. 

W analizowanym okresie pomocą w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego objęto  
438 gospodarstw domowych i 787 osób na łączną kwotę  6 174,83 zł. 
Dotacja otrzymana na ten cel z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego to:  6 759,06 zł. 
Dokonano zwrotu w kwocie 584,23 zł, z powodu niewykorzystanych środków na w/w cel. 
 
KARTA DUŻEJ RODZINY     

 Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, 
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.                                                                                          
Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1348) w okresie od 1 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r. zostały rozpatrzone wnioski: 

- o przyznanie KDR dla rodziny wielodzietnej - 57 wniosków, na łączną kwotę 828,53 zł, 
- o przyznanie KDR dla seniora - 74 wnioski, na łączną kwotę 407,33 zł, 
- o wydanie duplikatu KDR - 5 wniosków, na łączną kwotę 7,20 zł, 
- o przedłużenie ważności KDR - 22 wnioski, na łączną kwotę 62,92 zł, 
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- o domówienie drugiego nośnika KDR - 8 wniosków, na łączną kwotę 11,52 zł, 
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej - 4 wnioski, na łączną kwotę 11,44 zł. 

W omawianym wyżej  okresie wydano 170 Kart Dużej Rodziny na łączną kwotę obsługi                     
1 328,94 zł. 

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz 
wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu             
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynoszą: 

- 14,21 zł za jedną rodzinę wielodzietną; 
- 5,58 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie w przypadku gdy Karta przyznawana 

jest wyłącznie rodzicom/małżonkom rodziców;  
- 2,86 zł za przyznanie Karty, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej 

nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością 
przyznania kolejnej Karty;  

- 1,44 zł za wydanie duplikatu Karty (w przypadku zgubienia, kradzieży bądź gdy Karta                  
w inny sposób zostaje utracona); 

- 1,44 zł za „domówienie” drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny 
(udostępnienie karty elektronicznej w przypadku gdy członkowi rodziny 
wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została karta tradycyjna albo wydania 
karty tradycyjnej w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, 
udostępniona już została karta elektroniczna). 

 Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 
2020 r. 9,78 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty, wynosi 9,21 
zł (kwota ta nie podlega waloryzacji). 
Podkreślić należy, że co do zasady Karta przyznawana jest bezpłatnie. Oznacza to, że                              
w sytuacji, gdy wniosek dotyczy np. przyznania Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny 
wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (przedłużenie ważności Karty, zmiana danych na 
Karcie), nie jest istotne, czy poprzednia Karta była w jednej, czy w obu formach – wnioskując 
o nową Kartę wnioskodawca nie jest związany tym, jaką formę miała jego poprzednia 
Karta – nie ponosi zatem opłaty za taki wniosek. 

W przypadku wnioskowania o duplikat Karty, wnioskodawca ponosi jedynie opłatę za 
duplikat – może zamówić go w obu formach, niezależnie, czy utracona Karta była tylko w 
formie tradycyjnej, czy także w elektronicznej. 

Projekty konkursowe 

W 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie realizował  
projekt konkursowy „W rodzinie siła”. 

Jest to realizacja projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 – zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-A013/18-00 z dnia 
14.02.2019 roku.  
Plan projektu na 2020 rok to kwota w wysokości 404 170,37 zł, z czego wykonano 308 
125,04 zł, co stanowi w przybliżeniu 76,24%. 

W projekcie udział brało 95 rodzin z ternu Miasta i Gminy Opoczno zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
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Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności 
zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w tych rodzinach. Pandemia COVID-19 spowolniła ten 
proces.  
W ramach projektu zatrudnionych jest trzech asystentów rodziny oraz pedagog. Sprawowali 
pomoc rodzinom w opiece i wychowaniu dzieci objętych projektem, które miały problemy 
m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz załatwiania spraw społeczno-bytowych. 
Pomoc ta miała na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwienie 
powrotu z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo–wychowawczych. 
W 2020 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny oraz 
pedagoga, realizację form wsparcia dla rodzin objętych projektem, tj. na warsztaty i porady 
specjalistyczne oraz na wydatki trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami zaangażowanych                 
w realizację projektu. 

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia: 
1) usługa asystentów rodziny – wsparcie kompleksowe rodzin, 
2) usługa w formie porad prawnych polegająca np. na pisaniu pism procesowych oraz na 

pomocy w załatwianiu ważnych spraw prawnych związanych z życiem rodzinnym 
podopiecznych, 

3) usługa w formie konsultacji  i porad specjalistycznych – psychologicznych – 
polegająca na poradach i konsultacjach, 

4) usługa w formie porad pedagogicznych – wsparcie zatrudnionego pedagoga                                
w trudnościach z wychowaniem i nauką dzieci, 

5) usługa w formie grup wsparcia, 
6) usługi w formie warsztatów dla rodziców biologicznych – przeprowadzono warsztaty 

„Szkoła dla rodziców”, 
7) usługa w formie warsztatów - gospodarowanie budżetem domowym, 
8) usługa w formie warsztatów kulinarnych – zarówno indywidulanych w domach rodzin 

jak i grupowych, 
9) usługa w formie warsztatów - program korekcyjno–edukacyjny dla sprawców 

przemocy. 

Projekt „W rodzinie siła” będzie kontynuowany w 2021 roku.  

INWESTYCJE 
 
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn.: Budowa sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami M.C. Skłodowskiej i Św. Marka w 
Opocznie za kwotę  brutto 54 735,00 zł. 
Dokumentacja projektowo kosztorysowa zadania pn.: Budowa drogi do cmentarza od drogi 
powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w trakcie realizacji za kwotę brutto 
68.800,00 zł z terminem do 30.11.2021r .  
W trakcie realizacji budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie  za kwotę – 1 080 569,67 zł. brutto. 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę – 12 300,00 zł. z terminem wykonania  
29.09.2021r.  
Zadanie dofinansowane przez  Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 876.066,00 zł  
Wykonano aktywne przejście dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych 
poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Biernackiego w Opocznie za kwotę 



 167 

brutto 155.000,00 zł.   Dofinansowanie z Programu Razem Bezpieczniej w kwocie 47.721,84 
zł.  
Wykonano pobocze z kostki brukowej w miejscowości Libiszów Kolonia – zobowiązania II 
rata w kwocie 102.820,98 zł. za roboty wykonane w 2019r. Dokumentacja techniczna II rata 
płatności za kwotę  18.500,00 zł.  
Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej w m. Różanna w trakcie realizacji za 
kwotę brutto 69 200,00 zł.  z terminem 29.10.2021r. 
Zamontowano progi zwalniające typu wyspowego na ul. Biernackiego za kwotę 19.065,00 zł. 
Projekt techniczny za kwotę brutto 4.900,00 zł.  
W trakcie realizacji rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej 
wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem za kwotę brutto 3 802 683,01 zł z terminem do 
31.03.2021r.  
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.076.545,00 zł.   
Wykonano dokumentację techniczną pobocza z kostki brukowej w miejscowości Mroczków 
Gościnny – Mroczków Duży za kwotę brutto 20.541,00 zł. 
Zrealizowano budowę chodnika dla pieszych przy ul. Przemysłowej dł. 60 m za kwotę brutto 
35.166,41 zł. 
Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej Bukowiec Opoczyński – Komorniki dł. 568,30 za 
kwotę brutto  547.085,78 zł . 
Wykonano aktualizację kosztorysów na budowę ul. Dębowej za kwotę brutto 5 000,00 zł. 
Wykonano aktualizację dokumentacji wraz z aktualizacją kosztorysów, przedmiarów na 
przebudowę ul. Błonie w Opocznie za kwotę brutto 6 000,00 zł. 
Wykonano aktualizację projektu wraz z aktualizacją kosztorysów przebudowy ulic Leśna - 
Towarowa za kwotę brutto 6 000,00 zł. 
W trakcie realizacji budowa bloku budownictwa socjalnego za kwotę brutto 2.803.869,68 zł z 
terminem do 30.06.2021r. Nadzór Inwestorski w kwocie brutto 110.069,59 zł. 
Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego – w kwocie 1.350.333,46 zł.  
W trakcie realizacji Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego ul. Dworcowa 2 w Opocznie za kwotę brutto 350.012,51 zł z terminem do 
31.01.2021r. Zrealizowano budowę węzła cieplnego, c.o., c.w.u. wraz z cyrkulacją w kwocie 
183.328,82 zł. 
W trakcie realizacji wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Pl. Kościuszki 20 na 
cele mieszkaniowe za kwotę brutto 60.516,00 zł z terminem do 31.05.2021r. 
Wykonano parking wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida – Konopnickiej za kwotę 
151.865,91 zł.  
Zapłacono II ratę płatności w kwocie 10.157,00 zł za wykonane przyłącze gazowe do budynku 
wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie.  
Wykonano klimatyzację w budynkach Urzędu Miejskiego za kwotę brutto 89.800,00zł.  
Wykonano  przyłącze energetyczne do budynków A, B, C, D, E Urzędu Miejskiego za kwotę 
brutto 18.900,00 zł.  
W trakcie realizacji Termomodernizacja remizy OSP w miejscowości Kruszewiec Wieś za 
kwotę 146.563,75 zł z terminem do 30.06.2021r.  
Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową modernizacji bazy sportowej w zakresie 
budowy boiska wielofunkcyjnego, rzutni do pchnięcia kulą, trzytorowej bieżni okrężnej przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie za kwotę brutto 14.624,70 zł. 
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W trakcie realizacji wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej w Bielowicach za kwotę brutto 13.284,00 zł.  z terminem 
30.04.2021r.  
W trakcje realizacji wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy SP w Kraśnicy za kwotę brutto 14.760,00 zł z terminem do 30.04.2021 
r. 

   
Na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Opoczno pozyskano dofinansowanie środkami UE w kwocie 9.558.807,00 zł. Ogłoszony 
został przetarg – składanie ofert z terminem styczeń 2021r.  
W trakcie realizacji budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w m. Janów Karwicki za 
kwotę brutto 1.688.940, 22 zł z terminem do 30.09.2021r, nadzór inwestorski za kwotę 
brutto  23.370,00 zł.  Płatność w 2020 za I etap w kwocie 1.511.158,68 zł. 
Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową budowy oświetlenia Kol. Dzioły w 
miejscowości Dzielna za kwotę brutto 7.011,00 zł. 
Wybudowano linię napowietrzną oświetlenia ulicznego LED  w miejscowości Stużno za kwotę 
brutto 23.677,50 zł. 
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy  oświetlenia w miejscowości 
Sielec przy drodze gminnej za kwotę brutto 7.011,00 zł. 
 Wykonano dokumentację budowy oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 590 w 
miejscowości Wola Załężna za kwotę brutto 8.364,00 zł.  
Wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia przy drodze gminnej nr 813 w 
miejscowości Wola Załężna za kwotę brutto 4.674,00 zł.  
Wykonano przebudowę części Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie w 
zakresie zadaszenia wiaty nad powierzchnią handlową przeznaczoną do sprzedaży 
produktów rolnych wraz z niezbędną infrastrukturą  za kwotę brutto 697.935,10 zł, nadzór w 
kwocie 20.910,00 zł Dofinansowanie Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 
449.574,00 zł. 
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy wiaty dla sprzedaży mięs 
Aleja Sportowa za kwotę brutto 30.7500,00 zł., zobowiązanie płatne w 2021r. 
Wybudowano Park Miejski wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie 
przy ul. Św. Jana za kwotę 952.032,30 zł., zobowiązanie płatne w 2021r. 
Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku 
użyteczności  publicznej na potrzeby MGOPS przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie za kwotę 
36.654,00 zł. 
W ramach zagospodarowanie terenu pod zieleń urządzoną  wraz z obiektami małej 
architektury na terenie Osiedla Wyszyńskiego wysiano trawę boiskową, zamontowano 
bramki przestawne 3x2m z osprzętem, ławki z oparciami, kosz na śmieci za kwotę brutto 
9.250,00 zł.   
Wykonano studnię głębinową wody pitnej w Antoniowie za kwotę brutto 15.000,00 zł. 
Wybudowano plac zabaw na osiedlu Ustronie z 10 urządzeniami zabawowymi za kwotę 
49.259,04 zł.  
Wybudowano altanę o wymiarach 6m x 5,5m o konstrukcji drewnianej na stopach 
fundamentowych, zaimpregnowaną i pomalowaną, pokrytą blachą w miejscowości Wólka 
Karwicka za kwotę brutto 12.546,00 zł.  
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W trakcie realizacji do 30.04.2021r. pozostaje budowa budynku pasywnego świetlicy 
wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej za kwotę brutto 
3.500.000,00 zł. Nadzór inwestorski w kwocie brutto 26.900,00 zł.  
Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową infrastruktury technicznej do działki 
410 w miejscowości Stużno Kolonia za kwotę brutto 5.000,00 zł. 
W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zmodernizowano kotłownię węglową 
na gazową ze zbiornikiem na gaz ciekły w budynku Wydziału Sportu przy Al. Sportowej 1  za 
kwotę 71.894,44 zł oraz  
Wykonano altanę o wymiarach 6m x5,5m o konstrukcji drewnianej na stopach 
fundamentowych, zaimpregnowaną i pomalowaną, pokrytą blachą   przy boisku sportowym 
w miejscowości  Brzustówek za  kwotę brutto 13.800,00 zł. 
 
Informacja o zadaniach zrealizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg w 2020r. 
Wykonano remont drogi gminnej w m. Ostrów polegający na podwójnym powierzchniowym 
utrwalaniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysami o długości 450 m za kwotę brutto 
166 672,34 zł. 
Wykonano remont drogi gminnej w m. Kruszewiec Kol. polegający na podwójnym 
powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysami – II etap dł. 310 m za 
kwotę brutto 30 398,23 zł. 
Wykonano remont drogi gminnej w m. Różanna polegający na podwójnym 
powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysami – II etap o dł. 153 m 
za kwotę brutto  19 245,01 zł. 
Wykonano remont drogi gminnej w m. Januszewice polegający na podwójnym 
powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysami – II etap dł. 286 m za 
kwotę brutto 51 233,12 zł. 
Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej Bukowiec Opoczyński-Komorniki  polegający na 
wykonaniu nawierzchni bitumicznej i budowie chodnika – II etap dł. 568,3 m za kwotę brutto 
547 085,37 zł. 
Wykonano miejsca parkingowe przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego z kruszywa 
drogowego dł. 155 m za kwotę brutto  49 984,11 zł. 
Wykonano remont drogi gminnej w m. Bielowice polegający na wykonaniu podbudowy z 
kruszywa drogowego – I etap dł. 300 m za kwotę brutto 49 930,35 zł. 
Wykonano remont drogi gminnej w m. Ogonowice polegający na wykonaniu podbudowy z 
kruszywa drogowego – I etap dł. – 450 m za kwotę brutto 98 696,29 zł. 
Wykonano remont drogi gminnej w m. Dzielna polegający na wykonaniu podbudowy z 
kruszywa drogowego – I etap dł. – 640 m za kwotę brutto 97 979,70 zł. 
Wykonano remont drogi gminnej w m. Libiszów polegający na wykonaniu podbudowy z 
kruszywa drogowego – I etap dł. – 700 m za kwotę brutto 220 371,07 zł. 
Zadania własne Gminy Opoczno związane z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, mostów 
zostały wykonane w kwocie 1.200.000,00 zł.   
                                                                                              

ZADANIA GMINY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH  
 

Informacja na temat zadań Gminy Opoczno, realizowanych z udziałem 

finansowania zewnętrznego, z programów współfinansowanych z budżetu UE oraz 

programów krajowych oraz o złożonych wnioskach przez Wydział Funduszy 

Europejskich w 2020 roku. 
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I. PROJEKTY, KTÓRYCH REALIZACJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ W 2020 ROKU: 

1. Tytuł projektu: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH POPRZEZ MODERNIZACJĘ 
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE 
Krótki opis projektu: Głównym celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom Opoczna. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono zakup i montaż 
systemu aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Biernackiego w Opocznie oraz 
działania edukacyjno-profilaktyczne - spotkania w Przedszkolach i Szkołach 
Podstawowych, w tym zakup elementów odblaskowych. Dodatkowo został nagrany 
przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, ratownika medycznego 
oraz pracowników MDK w Opocznie - film edukacyjny nt. bezpieczeństwa pieszego w 
ruchu drogowym. 
Wartość projektu: 155 000,00 zł 
Wysokość dofinansowania: 100 000,00 zł 
Program: „PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ 
RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” 
Instytucja: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 
 

2. Tytuł projektu: PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU 
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM, KOMUNALNYM PRZY PL. ZAMKOWYM 2 W 
OPOCZNIE 
Krótki opis projektu: Przedsięwzięcie polegało na zmianie sposobu użytkowania lokalu 
handlowo-usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową i remontem położonego 
w Opocznie przy Pl. Zamkowym 2, w wyniku którego powstał jeden lokal mieszkalny. 
Wartość projektu:  78 638,51 zł 
Wartość dofinansowania: 33 307,50 zł 
Instytucja: Bank Gospodarstwa Krajowego 
 

3. Tytuł projektu: PRZEBUDOWA CZĘŚCI TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. 
PIOTRKOWSKIEJ 66 W OPOCZNIE – BUDOWA WIATY HANDLOWEJ 
Krótki opis projektu: Projekt miał na celu utworzenie dogodnego miejsca sprzedaży 
lokalnych produktów rolnych i spożywczych poprzez budowę wiaty handlowej jako 
zadaszenia dla 20 stanowisk handlowych wraz z budową/przebudową infrastruktury 
technicznej: kanalizacyjnej, oświetleniowej oraz wymianą nawierzchni. Jego głównym 
celem jest stworzenie warunków dla przedsiębiorczości, rozwój i poprawa warunków 
sprzedaży bezpośredniej oraz stworzenie rolnikom dogodnego miejsca do sprzedaży 
lokalnych produktów rolnych i spożywczych. 
Wartość projektu: 718 845,10 zł 
Wartość dofinansowania: 449 574,00 zł 
Program: Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  - poddziałanie 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. 

 
4. Tytuł projektu:    ZDALNA SZKOŁA 

Krótki opis: Głównym celem Programu było wsparcie uczniów i nauczycieli, którzy mają 
problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji. Dofinasowanie przeznaczone na 
zakup laptopów do zdalnego nauczania. 
Wartość całego zadania: 99 900,00 zł 
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Wartość dofinansowania: 99 900,00 zł 
Program: Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
 

5. Tytuł projektu:    ZDALNA SZKOŁA + 
Krótki opis: Głównym celem Programu było wsparcie uczniów i nauczycieli, którzy mają 
problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji. Dofinasowanie przeznaczone na 
zakup laptopów do zdalnego nauczania. 
Wartość całego zadania: 104 895,00 zł 
Wartość dofinansowania: 104 895,00 zł 
Program: Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 
6. Tytuł projektu:  „SPOTKANIE W ALTANIE - UTWORZENIE PLENEROWEGO CENTRUM 

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”   
Krótki opis:  Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie 
sołectwa Dzielna poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca do rekreacji, 
wypoczynku i integracji mieszkańców wsi. Przedsięwzięcie polegało na wybudowaniu 
altany wraz ze stołami i ławkami. 
Wartość całego zadania: 15 000,00 zł 
Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł 
Program: „GRANTY SOŁECKIE” 2020 - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
 

7. Tytuł projektu: PRACOWNIA EKOLOGICZNA PN. „EKO-SPACE” PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ  
W WYGNANOWIE 
Krótki opis projektu: W ramach projektu została odnowiona i doposażona pracownia 
edukacji przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Wygnanowie. W ramach zadania 
zakupiono meble do klasy, pomoce dydaktyczne, kwiaty doniczkowe oraz sprzęt 
multimedialny.  
Wartość projektu:  38 655,32 zł 
Wartość dofinansowania: 34 545,32 zł 
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 

8. Tytuł projektu: PRACOWNIA EKOLOGICZNA PN. „ZIELONA AKADEMIA” PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W MROCZKOWIE GOŚCINNYM 
Krótki opis projektu: W ramach projektu została odnowiona i doposażona pracownia 
edukacji przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym. W ramach 
zadania zakupiono meble do klasy, pomoce dydaktyczne, kwiaty doniczkowe oraz 
sprzęt multimedialny.  
Wartość projektu:  44 097,52 zł  
Wartość dofinansowania: 36 133,02 zł 
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
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9. Tytuł projektu: PRACOWNIA EKOLOGICZNA PN. „PRZYGODA Z PRZYRODĄ – MOJA 
WYMARZONA EKOPARCOWANIA” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWCU 
OPOCZYŃSKIM 
Krótki opis projektu: W ramach projektu została odnowiona i doposażona pracownia 
edukacji przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim. W ramach 
zadania zakupiono meble do klasy, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.  
Wartość projektu:  41 188,23 zł  
Wartość dofinansowania: 36 763,29 zł 
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 

10. Tytuł projektu: PRACOWNIA EKOLOGICZNA PN. „EKOSFERA” PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ  
W MODRZEWIU 
Krótki opis projektu: W ramach projektu została odnowiona i doposażona pracownia 
edukacji przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Modrzewiu. W ramach zadania 
zakupiono meble do klasy, pomoce dydaktyczne, kwiaty doniczkowe oraz sprzęt 
multimedialny.  
Wartość projektu:  27 597,95 zł  
Wartość dofinansowania: 24 797,95 zł 
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 

11. Tytuł projektu: BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM W TERENACH 
ZIELENI URZĄDZONEJ W OPOCZNIE PRZY UL. ŚW. JANA NA DZIAŁCE NR EWID 799 
OBRĘB 0007 
Krótki opis projektu: Celem programu było utworzenie terenów zieleni wraz z bazami 
edukacyjnymi. W ramach zadania w Opocznie przy ul. Św. Jana powstał otwarty, 
ogólnodostępny dla wszystkich, oświetlony park miejski. Na terenie parku znajdują się 
m.in. ścieżka pieszo-rowerowa, stojaki do rowerów, ławki, budki lęgowe dla ptaków, 
domki dla owadów i plac zabaw.  
Wartość projektu: 952 032,30 zł  
Wysokość dofinansowania w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki: 330 564,00 zł   
Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOSiGW w Łodzi: 495 843,00 
zł 
Program: Program priorytetowy WFOŚiGW „Utworzenie w przestrzeni publicznej 
terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi” 
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 
 
II. PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI: 
 

1. Tytuł projektu: ROZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W OPOCZNIE WRAZ Z 
BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ – ULIC PARTYZANTÓW (ODCINEK OD 
SKRZYŻOWANIA Z UL. LIMANOWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PIOTRKOWSKĄ), 
LIMANOWSKIEGO, CICHEJ 
Krótki opis:  Inwestycja dotyczy przebudowy w/w ulic na łącznym odcinku 1,1838 km w 
Opocznie. Zakres robót wchodzi wykonanie jezdni, chodników dla pieszych i zjazdów 
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indywidualnych, przebudowa skrzyżowań oraz budowa kanalizacji deszczowej. Celem 
niniejszego zadania jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji pojazdów i pieszych 
poprzez rewitalizację elementów drogowych. Celem niniejszego zadania jest poprawa 
warunków komunikacji pieszych i rowerzystów. 
Wartość całego zadania: 3 845 683,01 zł  
Wartość dofinansowania:  3 076 545,00 zł  
Program: Fundusz Dróg Samorządowych. 
Okres realizacji wniosku: 04.2019 r. – 03.2021 r. 
 

2. Tytuł wniosku: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE OPOCZNO  

Krótki opis: Projekt dotyczy termomodernizacji 10 placówek oświatowych oraz budynku 
MGOPS.  
Wartość całego zadania:  21 356 622,18 zł 
Wartość dofinansowania:  9 558 807,45 zł 
Program: Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna. Działanie IV.2 
Termomodernizacja budynków, RPO WŁ na lata 2014-2020 
Okres realizacji: do 31.12.2021 r. 

 
3. Tytuł projektu: BUDOWA BUDYNKU PASYWNEGO ŚWIETLICY Z POMIESZCZENIAMI 

DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZAŁĘŻNEJ GMINA OPOCZNO 
Krótki opis projektu: Celem projektu jest ochrona powietrza atmosferycznego poprzez 
budowę budynku pasywnego. 
Program:  Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna. Działanie IV.3 Ochrona 
powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza RPO WŁ na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość projektu:    2 604 909,64 zł  
Dofinansowanie projektu:  1 639 028,79 zł 
Projekt w trakcie realizacji. 
Okres realizacji wniosku:  do  30.09.2021 r. 
 

4. Tytuł projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. 
SOBIESKIEGO 4 W OPOCZNIE. 
Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności 
energetycznej budynku mieszkalnego, komunalnego położonego przy ul. Sobieskiego 4 
poprzez realizację prac termomodernizacyjnych. Efektem projektu będzie m.in. 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną budynku, 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych, 
uzyskanie oszczędności, podniesienie funkcjonalności i standardu użytkowania 
budynku oraz poprawa estetyki budynku. 
Wartość projektu:  1 079 582,07 zł 
Wartość dofinansowania: 746 052,65 zł 
Instytucja: Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna. Działanie IV.2 
Termomodernizacja budynków, RPO WŁ na lata 2014-2020 
 

5. Tytuł projektu: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓW 
KARWICKI GM. OPOCZNO – zadanie realizowane ze środków pochodzących z 
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umorzenia pożyczki w WFOŚiGW z zadania: „Przebudowa kolektora deszczowego dł. 
1986 mb w ul. Krasickiego, Szkolnej do rzeki Wąglanki w Opocznie”. 
Całkowita wartość zadania: 2 226 863,50 zł netto 
Dofinansowanie pochodzące z umorzenia:  1 661 423,78 zł 

 
6. Tytuł projektu: BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO (SOCJALNEGO) WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
Krótki opis: Celem projektu jest zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego 
Gminy Opoczno. W wyniku przedsięwzięcia na działce nr 548/13 Obręb 9 przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich w Opocznie wybudowany ma zostać budynek mieszkalny 
wielorodzinny, niepodpiwniczony, wolnostojący, w którym znajdować się będą 
24 lokale mieszkalne. 
Wartość całego zadania:  2 951 815,87 zł   
Wartość dofinansowania: do 40% kosztów kwalifikowalnych wartości zadania  
Program: Bezzwrotne wsparcie budownictwa finansowane ze środków Funduszu 
Dopłat 
Instytucja: Bank Gospodarstwa Krajowego 
Okres realizacji wniosku: 05.2020 r. – 06.2021 r. 

 
7. Tytuł projektu: BUDOWA ULICY BRZOZOWEJ NA OSIEDLU USTRONIE W OPOCZNIE 

Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-
gospodarczego oraz  poprawa jakości życia mieszkańców Opoczna. Inwestycja dotyczy 
odcinka ulicy Brzozowej na osiedlu Ustronie, na odcinku od ul. Partyzantów do ul. 
Akacjowej i obejmuje roboty drogowe w zakresie jezdni, chodników i zjazdów 
indywidualnych oraz budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia wnioskowanego 
odcinka drogi.  
Wartość projektu: 1 095 083,67 zł 
Wartość dofinansowania: 876 066,00 zł 
Instytucja: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  
 

8. Tytuł projektu: ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ CIEPŁA W 
GMINIE OPOCZNO 
Krótki opis projektu: W ramach projektu planowana jest wymiana niskosprawnych i 
nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne. 
Wartość projektu: 2 130 540,42 zł 
Wysokość dofinansowania:  1 870 070,95 zł 
Okres realizacji wniosku: do 31.12.2023 r. 
Program: Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń RPO WŁ na lata 2014-2020 
 

9. Tytuł projektu: PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – II EDYCJA 
Krótki opis projektu: W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 4 spotkań z 
mieszkańcami gminy. Głównym celem konsultacji będzie zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców w procesy planowania przestrzennego poprzez m.in. działania 
edukacyjne w zakresie znaczenia dokumentów planistycznych w codziennym życiu. 
Podczas spotkań mieszkańcy poznają zakres decyzji planistycznych, na jakie mogą mieć 
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wpływ oraz korzyści z udziału w procesie konsultacji społecznych miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  Ponadto, przewidywane jest m.in.: 
zorganizowanie konkursu planistycznego dla młodzieży, przeprowadzenie ankiety 
internetowej, przeprowadzenie wywiadów indywidualnych z osobami będącymi 
liderami opinii, decydentami i osobami wyznaczającymi kierunki rozwoju lokalnego. 
Realizacja projektu zakończona zostanie przekazaniem sporządzonego projektu 
dokumentu planistycznego do opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 
Wartość całego zadania:  50 254,40 zł 
Wartość dofinansowania:  50 254,40 zł  
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
współfinansowany ze środków EFS 
Instytucja: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie 
Okres realizacji wniosku: do 15.06.2021 r. 
 

10. Tytuł projektu: PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PN. "SZKOŁA DLA ZIEMI" 
REALIZOWANY  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  
Krótki opis projektu: Program edukacji ekologicznej adresowany do uczniów szkoły 
podstawowej. W ramach projektu są zajęcia pozalekcyjne, warsztaty oraz wycieczki 
poświęcone tematyce ekologii. Zorganizowane będą konkursy wewnątrzszkolne. Dla 
biorących udział w konkursach przewidziano atrakcyjne nagrody. Dodatkowo w 
projekcie przewidziano zakup pomocy dydaktycznych w tym: mikroskopy, zestawy 
laboratoryjne, poradniki encyklopedyczne, plansze ścienne, gry i albumy.  
Wartość projektu:  22 648,00 zł  
Wartość dofinansowania: 25 248,00 zł  
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
Okres realizacji wniosku: do 30.06.2021 r.  
 

11. Tytuł projektu: PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PN. "EKO SMYKI O ZIEMIĘ DBAJĄ 
I Z JEJ ZASOBÓW DOBRZE KORZYSTAJĄ" REALIZOWANY W PRZEDSZKOLU NR 6 Z 
GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ „ZIELONA DOLINKA” W OPOCZNIE 
Krótki opis projektu: Program edukacji ekologicznej adresowany do przedszkolaków. W 
ramach projektu są zajęcia pozalekcyjne, warsztaty oraz wycieczki poświęcone 
tematyce ekologii. Zorganizowane będą konkursy wewnątrzszkolne. Dla biorących 
udział w konkursach przewidziano atrakcyjne nagrody. Dodatkowo  
w projekcie przewidziano zakup pomocy dydaktycznych w tym: mikroskopy, zestawy 
laboratoryjne, poradniki encyklopedyczne, plansze ścienne, gry i albumy.  
Wartość projektu:  23 074,00 zł  
Wartość dofinansowania: 25 774,00 zł  
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
Okres realizacji wniosku: do 30.06.2021 r. 
 

12. Tytuł projektu: UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W MODRZEWIU Z SIEDZIBĄ W ZIĘBOWIE 
Krótki opis projektu: W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie terenu - 
utworzenie punktu dydaktycznego poprzez m.in. nasadzenia roślin, postawienie 
obiektów małej infrastruktury: wiaty, stołu,  ławek, tablic edukacyjnych, budki dla 
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owadów, gra Światowid, ścieżki sensoryczne, zegar słoneczny, rumowisko skalne, budki 
dla ptaków, karmniki, Projekt adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej. W 
ramach realizowanego projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach w terenie, będą 
prowadzić doświadczenia i badania z zakresu nauk przyrodniczych. Dodatkowo w 
projekcie przewidziano zakup pomocy dydaktycznych m.in.: kompas, termometr 
zewnętrzny, atlas roślin, atlas grzybów, lupy, lornetki. 
Wartość projektu:  54 492,00 zł  
Wartość dofinansowania: 48 692,00 zł  
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
Okres realizacji wniosku: do 30.04.2021 r. 
 

13. Tytuł projektu: UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO W PRZEDSZKOLU NR 6 Z 
GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ „ZIELONA DOLINKA” W OPOCZNIE 
Krótki opis projektu: W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie terenu - 
utworzenie punktu dydaktycznego poprzez m.in. nasadzenia roślin, postawienie 
obiektów małej infrastruktury: wiaty, ławek, pergoli, tablic edukacyjnych, ul 
dydaktyczny, budki dla ptaków, karmniki, kompostownik. Projekt adresowany jest do 
dzieci przedszkolnych. W ramach realizowanego projektu dzieci wezmą udział w 
zajęciach w terenie, będą prowadzić doświadczenia i badania z zakresu nauk 
przyrodniczych. Dodatkowo w projekcie przewidziano zakup pomocy dydaktycznych 
m.in.: tablice magnetyczno-kredowe, lupy, gra edukacyjna, gra interaktywna. 
Wartość projektu:  55 000,00 zł  
Wartość dofinansowania: 47 100,00 zł  
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
Okres realizacji wniosku: do 30.04.2021 r. 
 

14. Tytuł projektu: UTWORZENIE EKOPRACOWNI SAMORZĄDOWE LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
Krótki opis projektu: W ramach projektu planowane jest utworzenie ekopracowni 
poprzez odnowienie wraz z wymianą oświetlenia pracowni edukacji przyrodniczej w LO 
w Opocznie. Ponadto, planowane jest doposażenie pracowni w meble, pomoce 
dydaktyczne, sprzęt multimedialny (tablety, projektor, tablica interaktywna) oraz 
kwiaty doniczkowe. 
Wartość projektu:  54 518,00 zł  
Wartość dofinansowania: 49 018,00 zł 
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
Okres realizacji wniosku: do 30.04.2021 r. 
 
III. WNIOSKI ZŁOŻONE W 2020 r. – w trakcie oceny lub ocenione pozytywnie pod 
względem merytorycznym – oczekujące na dostępność środków na dofinansowanie 
(stan na 30 marca 2021 roku) 
 

1. Tytuł projektu: ROZWÓJ LOKALNY - „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie” w ramach 
Programu „Rozwój lokalny”, współfinansowanego ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Obecnie projekt jest w ocenie merytorycznej. 
Wartość projektu: 37 444 412,00 zł 
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Wartość dofinansowania: 37 444 412,00 zł 
 

2. Tytuł projektu: „OPOCZNO – ZALEW PEŁEN ENERGII”  
Krótki opis projektu: Celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej wokół 
zalewu przy ul. Gen. Bończy-Załęskiego. Zakres inwestycji obejmuje: budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej na odcinku Rodzinnego Ogrodu działkowego nad zalewem Tulipan 
oraz rozbudową oświetlenia, przebudowę ul. Mickiewicza wraz ze zmiana organizacji 
ruchu, budowę Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół zalewu, poprzez 
m.in.:  
a) budowę pawilonu gastronomicznego, handlowego, socjalnego, 
b) altana z ławkami i stołem oraz z paleniskiem, 
c) prysznic plażowy, 
d) plac zabaw – statek, 
e) siłownia zewnętrzna.  

Wartość projektu: 3 104 847,74 zł 
Wysokość dofinansowania: 1 869 800,50 zł 
Okres realizacji wniosku: 30.09.2022 r. 
Program: Oś priorytetowa VI. Rozwój gospodarki turystycznej, RPO WŁ na lata 2014-
2020 
 

3. Tytuł projektu: „PRZEBUDOWA ULICY ŚWIERKOWEJ W OPOCZNIE” 
Krótki opis projektu: Inwestycja dotyczy przebudowy ul. Świerkowej w Opocznie, na    
odcinku o długości 650,35 m, od ul. Partyzantów do drogi wojewódzkiej nr 726 - ul. 
Inowłodzkiej. 

 Wartość całego zadania:  2 547 672,00 zł  
 Wartość dofinansowania:  do 80% dofinansowania 

Program: Fundusz Dróg Samorządowych 
Instytucja: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 
Okres realizacji wniosku: do 15.06.2021 r. 
 

4. Tytuł projektu: PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 2A W OPOCZNIE  
Krótki opis projektu: W ramach zadania przewiduje się realizację wariantu I 
termomodernizacji wskazanego w Audycie energetycznym budynku wraz z 
modernizacją instalacji elektrycznej i montażem paneli fotowoltaicznych,  
w zakresie: 

− modernizacji centralnego ogrzewania (system grzewczy) 

− modernizacji instalacji cwu (ciepła woda użytkowa) 

− docieplenia - ściany zewnętrzna (Ściany zewnętrzne SZ-043) 

− docieplenia - ściany w gruncie (SG-043) 

− wymiany drzwi (drzwi) 

− docieplenia - stropodach (Strop STR-D) 

− wymiany okien (okna) 

− wymiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED 

− montażu instalacji fotowoltaicznej. 
Wartość całego zadania: 2 088 184,68 zł 
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Wartość dofinansowania w formie pożyczki: 312 000,00 zł  
Wartość dofinansowania w formie dotacji: 736 000,00 zł  
Program: „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz 
zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery” 
Instytucja: WFOŚiGW w Łodzi 
Okres realizacji projektu: 30.09.2021 r. 

 
5. Tytuł projektu: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ZLEWNI KRUSZEWIEC GM. 

OPOCZNO - III ETAP 
Krótki opis projektu: Operacja obejmuje: 
- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kruszewiec – działka nr 556 obręb 12, 
- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kolonia Kruszewiec - działka nr 411 i 

106/1 obręb 13, 
- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kraśnica - działka nr 1064. 
W ramach projektu zostanie wybudowane: 

• 3215,67 m - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,  

• 1160,12 m - sieci kanalizacji tłocznej,  

• 88 szt. przyłączy kanalizacyjnych,  

• 2 kpl. przepompowni ścieków. 
Wartość całego zadania: 4 000 000,00 zł 
Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 zł  
Program: Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  - poddziałanie 
„Wsparcie inwestycji  
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
Instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Okres realizacji projektu: 30.06.2023 r. 
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
 

Wydział Zamówień Publicznych realizował zamówienia w oparciu o przepisy Ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, których wartość przekraczała wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 30 000 euro oraz zamówienia w oparciu o Regulamin udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartość 

kwoty 30 000 euro.  

W 2020r. przeprowadzono następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

zakończone podpisaniem umowy w podziale na: 

•  Od 30 000 euro do progów unijnych: 

1) Roboty budowlane - 11 postępowań o łącznej wartości netto: 7 421 917,07 zł; 

2) Dostawy - 3 postępowania o łącznej wartości netto:  319 706,61 zł; 

3) Usługi - 3 postępowania o łącznej wartości netto: 1 800 465,80 zł  
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• Powyżej progów unijnych: 

1) Usługi - 1 postępowanie o łącznej wartości netto:    4 440 740,74  zł  

2) Dostawy - 1 postępowanie o łącznej wartości netto: 1 087 610,06 zł 

 

Tabela 47. Szczegółowe dane o zawartych umowach  

Roboty budowlane -
7 421 917,07 zł 

Dostawy -
319 706,61 zł

Usługi -
1 800 465,80 zł 

Wartość netto udzielonych zamówień w 2020 r. 
od 30 000 euro do progów unijnych 

1 2 3

 

 

LP. 

 

DATA 

ZAWARCIA 

UMOWY 

 

 

WYKONAWCA 

 

 

NAZWA ZADANIA 

 

WARTOŚĆ UMOWY 

BRUTTO 

 

RODZAJ 

ZAMÓWIENIA 

1 14.04.2020 r.    CERAMIKA SERWIS   

Spółka z o.o. 

z siedzibą w Opocznie 

ul. Piotrkowska 83-89,  

26-300 Opoczno 

„Przebudowa części 

targowiska miejskiego przy  

ul. Piotrkowskiej 66  

w Opocznie –  budowa wiaty 

handlowej” 

 

 

697 935,10 zł  

 

 

Robota 

budowlana  

2 25.05.2020 r.   CERAMIKA SERWIS  

Spółka z o.o. z siedzibą  

w Opocznie  

ul. Piotrkowska  83-89,  

26-300 Opoczno 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

dla Gminy Opoczno  

w miejscowości Janów 

Karwicki 

 

1 688 940,22 zł  

 

Robota 

budowlana 

3 20.05.2020 r. JMP EKOBUDOWA  

Piotr Gwadera 

ul. Kopernika 23/3 

26-300 Opoczno 

 

Budowa bloku budownictwa 

socjalnego w Opocznie 

 

2 803 869,68 zł  

 
Robota 

budowlana 

4 30.06.2020 r. MAZDROG 

Piotr Dymański  

ul. Jaśminowa 9, Koprki,  

05-850 Ożarów Maz. 

 

Budowa parkingu wraz  

z ogrodzeniem na osiedlu 

Norwida – Konopnickiej  

w Opocznie 

 

 

151 865,91 zł  

 
Robota 

budowlana 

5 26.06.2020 r. Towarzystwo 

Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW” 

02-793 Warszawa 

ul. Raabego 13 

Część 1  zamówienia 

Ubezpieczenie majątku  

i odpowiedzialności cywilnej 

Gminy Opoczno (urząd 

miejski, jedn. Org. I jedn. 

Kultury) 

 

 

332 000,00 zł 

Usługa 
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6 26.06.2020 r. COMPENSA T.U.S.A. 

Vienna Insurance Grup 

Al. Jerozolimska 162 

02-342 Warszawa 

 

Część 2 zamówienia 

Ubezpieczenie pojazdów 

mechanicznych Gminy 

Opoczno 

 

 

110 000,00 zł 

 

Usługa 

7 26.06.2020 r. Wiener Towarzystwo 

Ubezpieczeń SA 

Ul. Wołoska 22 

02-575 Warszawa 

 

Część 3  zamówienia  

Ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

Gminy Opoczno 

 

 

27 120,00  zł 

 

Usługa 

8 04.08.2020 r. EDUCARIUM Spółka  

z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

z siedzibą  

ul. Grunwaldzka 207 

85-451 Bydgoszcz 

Dostawa pomocy  

dydaktycznych  

do szkół podstawowych  

w ramach projektu z edukacji 

ekologicznej pn. „Nasze 

ekologiczne pracownie”  tj. 

„Zielona Akademia” - przy 

Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Mroczkowie 

Gościnnym; 

„EKO – SPACE” - przy 

Szkole Podstawowej w 

Wygnanowie; 

„EKOSFERA” - przy Szkole 

Podstawowej w Modrzewiu; 

Przygoda z przyrodą – moja 

wymarzona ekopracownia” - 

przy Szkole Podstawowej  

im. Tadeusza Sygietyńskiego  

w Bukowcu Opoczyńskim 

 

58 122,00 zł Dostawa 

9 29.07.2020 r.  GRUPA A&E Spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością z 

siedzibą ul. Sielska 17A,  

60-129 Poznań 

Dostawa mebli szkolnych  

i wyposażenia do szkół 

podstawowych w ramach 

projektu z edukacji 

ekologicznej pn. „Nasze 

ekologiczne pracownie”  

 tj.  „Zielona Akademia” - 

przy Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Mroczkowie 

Gościnnym; 

„EKO – SPACE” - przy 

Szkole Podstawowej  

w Wygnanowie; 

„EKOSFERA” - przy Szkole 

Podstawowej 

w Modrzewiu; 

Przygoda z przyrodą – moja 

wymarzona ekopracownia” -  

przy Szkole Podstawowej  

im. Tadeusza Sygietyńskiego  

w Bukowcu Opoczyńskim 

 

 

39 531,20 zł  Dostawa 

10 29.07.2020 r.  Wilanka 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

z siedzibą 

ul. Lindleya 16 

02-013 Warszawa 

Dostawa sprzętu 

komputerowego, audio, video 

z akcesoriami do szkół 

podstawowych w ramach 

projektu  

z edukacji ekologicznej pn. 

„Nasze ekologiczne 

pracownie”  tj. 

„Zielona Akademia” - przy 

Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II  

w Mroczkowie Gościnnym; 

„EKO – SPACE” - przy 

 

 

 

 

 

 

 31 122,45 zł Dostawa 
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Szkole Podstawowej  

w Wygnanowie; 

„EKOSFERA” - przy Szkole 

Podstawowej w Modrzewiu; 

Przygoda z przyrodą – moja 

wymarzona ekopracownia” - 

przy Szkole Podstawowej  

im. Tadeusza Sygietyńskiego 

 w Bukowcu Opoczyńskim 

 

11 18.08.2020 r.  JMP EKOBUDOWA  

Piotr Gwadera 

ul. Kopernika 23/3 

26-300 Opoczno 

 

Przebudowa, 

termomodernizacja 

i remont budynku 

mieszkalnego, 

wielorodzinnego ul. 

Dworcowa 2 w Opocznie 

 

350 012,51 zł  

 Robota 

budowlana 

12 20.08.2020 r.  EXOTICA 

Tomasz Kowalski 

ul. Michała Jańczuka 23 

28-230 Połaniec 

Budowa parku miejskiego 

wraz z oświetleniem  

w terenach  zieleni 

urządzonej w Opocznie  

przy ul. św. Jana w Opocznie 

na działce nr ewid. 799 obręb 

0007 

 

952 032,30 zł  

 

Robota 

budowlana 

13 26.08.2020 r.  Zakład Budowlano – 

Drogowy DUKT Sp. z 

o.o., Spółka 

Komandytowa   

z siedzibą  

ul. Przedborska 84,  

29-100 Włoszczowa 

 

Przebudowa drogi 

wewnętrznej Bukowiec 

Opoczyński-Komorniki 

 128 658,93 zł  

 

Robota 

budowlana 

14 24.09.2020 r. AMJ SPERO Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością z 

siedzibą w Lublinie  przy 

ul. Gabriela Narutowicza 

61, 

20-016 Lublin 

 

 

Dostawa wraz z montażem  

urządzeń zabawowych  

i siłowych na doposażenie 

placu  zabaw 

w sołectwie Antoniów 
9 348,00 zł  

 
Dostawa 

15 24.09.2020 r. SIMBA S.C.  Marcin 

Ćwirzeń, Wojciech 

Gęsicki  

z siedzibą:  

ul. Zimna 15,  

20-204 Lublin 

 

Dostawa wraz z montażem  

urządzeń zabawowych i 

siłowych na doposażenie 

placu  zabaw w sołectwie  

Bukowiec Opoczyński 

 

 

15 663,32 zł  

 
Dostawa 

16 24.09.2020 r. APIS POLSKA   

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z 

siedzibą 

 w Jarosławiu,    

przy ul. 3 Maja nr 85, 

37-500 Jarosław 

 

 

Dostawa wraz z montażem  

urządzeń zabawowych  

i siłowych na doposażenie 

placu  zabaw w sołectwie 

Kliny w ramach realizacji 

zadania pn.: Plac zabaw  

w m. Kliny - PT + wykonanie 

       16 912,50 zł 

 
Dostawa 

17 24.09.2020 r. APIS POLSKA 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z 

siedzibą  

w Jarosławiu,    

przy ul. 3 Maja nr 85, 

37-500 Jarosław 

 

 

Dostawa wraz z montażem  

urządzeń zabawowych  

i siłowych na doposażenie 

placu  zabaw w sołectwie 

Kruszewiec  

Kolonia związanych  

z realizacją zadania  

p.n. Plac zabaw  

w m. Kruszewiec Kol. 

21 125,25 zł  

 
Dostawa 
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18 24.09.2020 r. AMJ SPERO 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

z siedzibą w Lublinie 

przy ul. Gabriela 

Narutowicza nr 61 

20-016 Lublin 

 

Dostawa wraz z montażem  

urządzeń zabawowych 

i siłowych na doposażenie 

placu  zabaw  

w sołectwie Libiszów 

związanych z realizacją 

zadania p.n.: Wykonanie 

siłowni zewnętrznej w m. 

Libiszów 

 

7 257,00 zł  

 
Dostawa 

19 24.09.2020 r. P.P.H.U. EXPO-DREW 

Pacan Kazimierz 

Sołek 5 

26 – 300 Opoczno 

 

 

. 

 

Dostawa wraz z montażem  

urządzeń zabawowych  

i siłowych na doposażenie 

placu  zabaw w sołectwie 

Ostrów związanych z 

realizacją zadania p.n. Plac 

zabaw w m. Ostrów -PT+ 

wykonanie 

 

17 466,00 zł  

 
Dostawa 

20 24.09.2020 r. SIMBA S.C. 

Marcin Ćwirzeń, 

Wojciech Gęsicki 

z siedzibą: ul. Zimna 15 

20-204 Lublin 

 

Dostawa wraz z montażem  

 urządzeń zabawowych i 

siłowych   na doposażenie 

placu  zabaw  

w sołectwie Różanna 

 

6 149,00  zł  

 
Dostawa 

21 24.09.2020 r.  

APIS POLSKA 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z 

siedzibą 

w Jarosławiu    

przy ul. 3 Maja nr 85 

37-500 Jarosław 

 

 

Dostawa wraz z montażem  

urządzeń zabawowych  

i siłowych na placu  zabaw  

w sołectwie Karwice 

związanych z realizacją 

zadania p.n. Budowa placu 

zabaw przy świetlicy w 

Karwicach wraz z PT 

 i siłownią zewnętrzną 

13 628,40 zł  

 
Dostawa 

22 24.09.2020 r.  

APIS POLSKA 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z 

siedzibą 

w Jarosławiu  

przy ul. 3 Maja nr 85 

37-500 Jarosław 

Dostawa wraz z montażem  

urządzeń zabawowych  

i siłowych na placu  zabaw  

w sołectwie Kraśnica 

związanych z realizacją  

zadania p.n. Budowa placu 

zabaw w m. Kraśnica 

 

14 624,70 zł  

 
Dostawa 

23 24.09.2020 r.  

APIS POLSKA 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z 

siedzibą 

w Jarosławiu    

przy ul. 3 Maja nr 85 

37-500 Jarosław 

 

 

Dostawa wraz z montażem  

 urządzeń zabawowych 

i siłowych na placu  zabaw w 

sołectwie Mroczków 

Gościnny związanych  

z realizacją zadania p.n. 

Budowa placu zabaw 

 na osiedlu w m. Mroczków 

Gościnny 

23 160,90  zł  

 
Dostawa 

24 24.09.2020 r. APIS POLSKA 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z 

siedzibą 

w Jarosławiu  

przy ul. 3 Maja nr 85 

37-500 Jarosław 

 

 

Dostawa wraz z montażem  

urządzeń zabawowych 

i siłowych na placu  zabaw w 

sołectwie Ogonowice 

związanych  

z realizacją zadania p.n. 

Siłownia "Pod Chmurką"  

w m. Ogonowice 

 

 

6 937,20  zł  

 
Dostawa 
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25 05.10.2020 r. Guldziński Krzysztof 

Usługi Remontowo – 

Budowlane ul. B. 

Krzywoustego 11 

26 – 300 Opoczno 

 

Termomodernizacja remizy 

OSP w Kruszewiec Wieś, 

gmina Opoczno 

 

 

146 563,75 zł  

 

Robota 

budowlana 

26 03.11.2020 r. ERGOLIGHT 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z 

siedzibą 

w Warszawie  

przy ul. J. Ordona 7B/104 

01-237 Warszawa 

 

Dostawa 340 sztuk opraw 

oświetleniowych 

( oświetlenia ulicznego)   

w technologii LED dla Gminy 

Opoczno 

 

112 191,20 zł  

 
Dostawa 

27 16.11.2020 r. Instal Serwis 

ul. E Orzeszkowej 35/37 

97-200 Tomaszów Maz. 

Budowa węzła cieplnego 

dwufunkcyjnego, instalacji 

centralnego ogrzewania oraz 

ciepłej wody użytkowej wraz 

z jej cyrkulacją w budynku  

ul. Dworcowej 2  

w Opocznie dla zadania p.n. 

Przebudowa, 

termomodernizacja  

i remont budynku 

mieszkalnego, 

wielorodzinnego  

ul. Dworcowa 2  

w Opocznie 

 

183 328,82 zł  
Robota 

budowlana 

28 20.11.2020 r.  Bank Spółdzielczy w 

Opocznie 

Pl. Kościuszki 3, 26-300 

Opoczno 

 

Obsługa bankowa  budżetu 

gminy Opoczno  i jej jednostek 

organizacyjnych 

 

900 000,00 zł Usługa  

29 24.11.2020 r. STAR BUDOWA Karol 

Cieśla 

Chybice nr 77, 27-225 

Pawłów 

Budowa ulicy Brzozowej 

 na osiedlu Ustronie  

w Opocznie 

 

1 080 569,67 zł  

 

 

Robota 

budowlana 

30 28.12.2020 r.  

 

Usługi Remontowo 

Budowlane, Stanisław 

Pacan 

 

Budowa świetlicy wiejskiej  

w Kraszkowie 530 130,00 zł  

 

Robota 

budowlana 

31 28.12.2020 r. Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

z siedzibą w Opocznie ul. 

Krótka 1, 26-300 

Opoczno 

 

Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie 

Gminy Opoczno 

 

Rozliczenie wg cen 

jednostkowych  

1) za odbiór 1 Mg 

niesegregowanych 

(zmieszanych) cena 

brutto:  63,00 zł  

2) za 

zagospodarowanie   

1 Mg 

niesegregowanych 

(zmieszanych)  

cena brutto:  540,00 zł   

3) za odbiór 1 Mg 

selektywnie zebranych  

cena brutto:  115,00 zł   

4) za zagospodarowanie  

1 Mg selektywnie 

zebranych  

cena brutto: 378,00 zł   

 

 

Usługa  
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Wydział Zamówień Publicznych przeprowadził postępowania powyżej 5 000,00 zł  
w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których  wartość  nie przekracza kwoty 
30.000,00 euro dla Urzędu Miejskiego w Opocznie. 
W oparciu o w/w regulamin przeprowadzono również postępowania  dla Centrum Usług 
Wspólnych w Opocznie,  Szkół  i Przedszkoli z Gminy Opoczno, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina,  a które  wnioskowały  o udzielenie zamówienia publicznego. 
W wyniku w/w postępowań udzielono 162 zamówienia na łączną wartość tych zamówień bez 
podatku od towarów i usług, na kwotę – 2 372 099,05 zł. 
Wydział Zamówień Publicznych w porozumieniu z Wydziałami Urzędu sporządził  
i przekazał do Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.  
Łączna wartość tych zamówień bez podatku od towarów i usług, to –  
8 250 313,26  zł netto.  
 

FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 
 
W związku z zawartymi porozumieniami ze spółkami gminnymi: 

1.  Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie w sprawie przekazania zadań 
własnych Gminy Opocznie w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień oraz w zakresie 
utrzymania czystości i porządku w gminie, oraz w zakresie utrzymania gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

2.  Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Opocznie w sprawie powierzenia 
zadania własnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania oraz w sprawie zasad realizacji 
zadania własnego gminy z zakresu spraw gminnych dróg, ulic oraz mostów, 

w roku 2020 Urząd Miejski w Opocznie nie korzystał z żadnych form aktywizacji osób 
bezrobotnych takich jak: roboty publiczne, prace interwencyjne czy prace społecznie 
użyteczne, oraz nie zatrudniano osób z własnych środków. 

 
REALIZOWANE PROGRAMY 
 
Gminny program rewitalizacji 
  
 W zakresie realizacji Gminnego programu rewitalizacji w 2020 roku podejmowano 
działania: 
W ramach projektu podstawowego nr 1 – „Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna 
poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i 
kulturalne”.  

Odstąpiono od realizacji projektu w przyjętej formie. Projekt jest realizowany w 
formie trzech odrębnych zadań: 

32 30.12.2020 r.  Poczta Polska S.A. 

ul. Rodziny Hiszpańskich 

8 

00-940 Warszawa 

Świadczenie usług 

pocztowych  na potrzeby 

Urzędu Miejskiego 

 w Opocznie 

 

431 345,80 zł   
Usługa  
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1. Przebudowa budynku Pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe – dokumentacja 
techniczna w trakcie realizacji przez TELBIURO ze Skierniewic za kwotę brutto 
60.516,00 zł z terminem do 31.05.2021 r. 

2. MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MUZEUM REGIONALNEGO W 
OPOCZNIE  
Celem głównym projektu będą prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 
niezbędne do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych. 
Wartość projektu: 1 242 313,06 zł 
Wartość dofinansowania: 880 750,04 zł 
Instytucja: Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny, 
Poddziałanie VI.2.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, RPO WŁ na 
lata 2014-2020 
Wniosek o dofinansowanie zadania jest w trakcie oceny. 

3. MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 
OPOCZNIE 
Celem głównym projektu będą prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 
niezbędne do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych. 
Wartość projektu: 881 432,30 zł 
Wartość dofinansowania: 606 547,99 zł 
Instytucja: Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny, 
Poddziałanie VI.2.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, RPO WŁ na 
lata 2014-2020 
Wniosek o dofinansowanie zadania jest w trakcie oceny. 

 

W ramach projektu podstawowego nr 2 – „Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu 
wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką 
przez rzekę Wąglankę oraz przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie” w tym 
budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą 
organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej. W 2020 roku złożono wniosek o 
dofinansowanie zadania pod nazwą: „OPOCZNO – ZALEW PEŁEN ENERGII”. 
Celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej wokół zalewu przy ul. Gen. Bończy-
Załęskiego. Zakres inwestycji obejmuje: budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 
Rodzinnego Ogrodu działkowego nad zalewem Tulipan oraz rozbudową oświetlenia, 
przebudowę ul. Mickiewicza wraz ze zmiana organizacji ruchu, budowę Skateparku oraz 
zagospodarowanie terenu wokół zalewu, poprzez m.in.:  

a) budowę pawilonu gastronomicznego, handlowego, socjalnego, 
b) altana z ławkami i stołem oraz z paleniskiem, 
c) prysznic plażowy, 
d) plac zabaw – statek, 
e) siłownia zewnętrzna.  

Wartość projektu: 3 104 847,74 zł 
Wysokość dofinansowania: 1 869 800,50 zł 
Okres realizacji wniosku: 30.09.2022 r. 
Program: Oś priorytetowa VI. Rozwój gospodarki turystycznej, RPO WŁ na lata 2014-2020. 
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Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym jednak nie 
otrzymał dofinansowania z powodu wyczerpania puli środków. Obecnie oczekuje na wolne 
środki. 
 

Projekt podstawowy nr 3 – „Modernizacja i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie wraz z zagospodarowaniem 
przyległego terenu i stworzeniem wielofunkcyjnego boiska sportowego”. 
Wartość całego zadania:  15 734 106,03 zł 
W 2020 roku wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania, z którym 
podpisano umowę w 2021 roku. Wartość zadania to 1 167 000,00 zł Termin zakończenia 
realizacji zadania to 31.12.2021 r. 
 
W ramach projektu podstawowego nr 4 - „Biblioteka z +” – podniesienie standardów 
funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie zgodnie z kryteriami Certyfikatu 
Biblioteka”. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Nazwa zadania: 
„Biblioteka na piątkę z plusem – podniesienie standardów działania zabytkowych obiektów 
kultury poprzez remont i doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”. Głównym 
celem zadnia jest podniesienie standardów biblioteki zgodnie z kryteriami Certyfikatu 
Biblioteka +, dzięki czemu placówka zostanie przekształcona w nowoczesne centrum dostępu 
do wiedzy i kultury. 
Kwota dofinansowania wynosi 396.990 zł., uzyskane środki pozwolą odrestaurować 
zabytkowe wnętrza popularnej Esterki oraz doposażyć instytucję w nowoczesny sprzęt. 
Projekt będzie realizowany w MBP w Opocznie od 01.09.2019 do 31.12.2020. Wymieniona 
zostanie cała sieć elektryczna, drzwi wewnętrzne, przeprowadzimy również remont 
posadzek. Obiekt zostanie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, utworzone 
zostaną funkcjonalne przestrzenie dla dzieci i młodzieży. Powstanie cicha czytelnia na 
pierwszym piętrze z ergonomicznymi meblami i szybkim łączem internetowym. Dodatkowo 
zwiększymy powierzchnię użytkową budynku poprzez zaadoptowanie piwnic. Koszt 
całkowity inwestycji wyniesie 529.320 zł. 
Projekt został w 2020 roku zakończony. 
 
W ramach projektu podstawowego nr 5 – „Wykonanie kompleksowego systemu sieci 
ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy Placu Kościuszki i Placu 
Kilińskiego oraz ulic: Żeromskiego, Kilińskiego, Szpitalnej, Sobieskiego, Kościelnej oraz 
Staromiejskiej”. W 2020 r do nowej sieci podłączono 1 odbiorcę. 
Projekt realizował Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
 
W ramach projektu podstawowego nr 6 – „Termomodernizacja Przychodni Rejonowej w 
Opocznie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W 2020 r. ze 
względu na brak środków nie były prowadzone żadne prace. Projekt realizuje SP ZOOZ 
Szpital Powiatowy w Opocznie. 
 
W zakresie projektu nr 8 – „Remont i głęboka termomodernizacja budynku Domu 
Handlowego w Opocznie oraz adaptacja do rozwoju funkcji gospodarczych” w 2020 r. nie 
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wykonywano żadnych działań. Projekt realizuje „Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców „Przyszłość” w Opocznie. 
 
W zakresie projektu nr 9 – „Remonty kapitalne budynków zlokalizowanych na obszarze 

rewitalizacji i ich adaptacja do pełnienia funkcji społecznych (ul. Sobieskiego 1 i 10, Janasa 2 i 

17, 1-go Maja 11)”. W 2020 roku w żadnym z budynków nie przeprowadzono remontu 

kapitalnego. 

Remonty kapitalne nie zostały wykonane ze względu na brak odpowiednich środków 

finansowych. 

W ramach projektu podstawowego nr 10 – „Przebudowa budynków zamieszkania 
zbiorowego „A” i „B” ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalne przy ul. 
Przemysłowej 3 w Opocznie”.  
Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na niezasadność ekonomiczną. Na działce, na 
której zlokalizowane są budynki – obecnie docelowo przeznaczone do wyburzenia – 
realizowana jest inwestycja budowy nowego budynku socjalnego o 24 lokalach 
mieszkalnych. 
Wartość inwestycji to: 2 951 815,87 zł,  z czego 40% jest finansowane z Funduszu Dopłat 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Termin zakończenia inwestycji to 30.06.2021 r. 
           
W ramach projektu podstawowego nr 11 W ramach projektu "W rodzinie siła" w roku 2020 
zrealizowano wsparcie na kwotę 375 325,04 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 67 200,00 zł, wysokość z 
EFS to kwota 308 125,04 zł.  
 
W zakresie przedsięwzięć uzupełniających zapisanych w GPR w 2020 r. zrealizowano: 
W ramach przedsięwzięcia nr 1:  „Organizacja cyklicznych wydarzeń i/lub rozwój działalności 
społecznej kulturalnej, artystycznej, sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej na rzecz różnych 
grup interesariuszy rewitalizacji wraz ze wspieraniem „mikro” inicjatyw lokalnych 
(szczególnie w partnerstwach)” zrealizowano zadania:  
W 2020 roku ekoDni Opoczno z względu na pandemię zostały odwołane, natomiast w 
ramach wydarzenia OPOCZYŃSKIE DZIELI SIĘ CHLEBEM zostały przekazane paczki dla 
potrzebujących z terenu gminy Opoczno. Koszt przedsięwzięcia to 4 739,54 zł. 

 
W ramach przedsięwzięcia nr 9: „Tworzenie produktów turystycznych bazujących na 
dziedzictwie kulturowym i naturalnym oraz tradycjach ceramicznych Opoczna.”  
W 2020 roku odbyła się 6 edycja festiwalu FOLK ATTAK, która otrzymała dotację w wysokości 
20 000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury.  

 
Wydawnictwa w 2020 roku 

Zaprojektowane i wydane zostały publikacje „Czas i świętowanie. Opoczyńskie”, płyta „Kolędy po 
opoczyńsku” oraz płyta Poerox i Tramblanka „Pił, pił Jasieńko”. Dodrukowane zostały dwie 

publikacje: „Zainspiruj się. Opoczyńskie” oraz „Małe formy sakralne Kapliczki, Figury, Krzyże”, 
a także płyta „Najstarsi skrzypkowie regionu opoczyńskiego 2019”. Łączna kwota wydatków na 
publikacje: 182 292,08 zł. 

Projekty rewitalizacyjne wpisują się w realizację celów Strategii rozwoju gminy: 
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- nr 3: „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych”, 
- nr 6: „Opoczno subregionalnym ośrodkiem rozwoju społeczno-gospodarczego o funkcjach 
egzogenicznych”. 
 

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno 
 

W zakresie ochrony zwierząt Urząd Miejski w Opocznie realizował zadania wynikające z 
przepisów Ustawy o ochronie zwierząt oraz Uchwały Nr XX/215/2020 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 
2020”. Na terenie gminy Opoczno funkcjonuje gminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w 
Różannie. W schronisku umieszczane są bezdomne psy z terenu gminy Opoczno. 
Przebywające w schronisku psy objęte są opieką poprzez zapewnienie im właściwych 
warunków bytowania oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej. Na dzień 1 stycznia 2020 roku w 
schronisku przebywało 51 psów, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku tych psów było 29 
szt. W roku 2020 do schroniska przyjęto 274 psów, przekazano do adopcji 236 psy. Oprócz 
opieki nad psami Urząd realizował także zadania w zakresie opieki nad kotami. Zadania te 
realizowane były za pomocą 10 społecznych opiekunów kotów. Gmina Opoczno finansowała i 
przekazywała społecznym opiekunom karmę dla kotów a także finansowała koszty szczepienia 
i leczenia tych kotów. Mając na względzie zmniejszenie populacji psów i kotów, gmina 
finansowała koszty sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów tych zwierząt. W roku 
2020 wysterylizowano w sumie 200 psów i kotów, w tym 77 psów i 123 kotów. Poddano także 
kastracji 107 szt. tych zwierząt, w tym 84 psów i 23 kotów. Leczeniem objęto 816 szt. 
bezdomnych psów i kotów.  

Przy realizacji powyższego Programu, Urząd Miejski w Opocznie współpracował z 
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opocznie, Strażą Miejską w Opocznie Policją oraz 
organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona 
zwierząt takim jak: Stowarzyszenie „Pomagajmy Zwierzętom” oraz fundacją  „Viva”. 

Koszt realizacji Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020 wyniósł: 851 651 zł. 

Warto zwrócić uwagę, iż po raz pierwszy w Gminie Opoczno w roku 2020 wdrożono 
plan trwałego znakowania zwierząt poprzez wszczepienie elektronicznego mikroczipa oraz 
ich rejestrację w Centralnej Bazie Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie (CBDZOE). 
Zaczipowanych zostało 99 zwierząt.  
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Opoczno na 2020 rok 
 
Na realizację zadań w ramach ww. programu zaplanowano 713.527,55 zł, a wydatkowano 
457.760,80 zł. 
 

W ramach Programu ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na realizację 
tych zadań wpłynęło łącznie 13 ofert. Powołana zarządzeniem Burmistrza Opoczna Komisja 
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Konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert, w wyniku czego podpisano 13 
umów. 

W ramach Programu wspólnie z wyłonionymi oferentami zrealizowano takie zadania 
publiczne jak: 

 
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych i wieczornych.  

 Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 
„OPOKA” z siedzibą w Opocznie (Umowa Nr 4”A”/2020). 

Zadanie realizowane było w formie terapii indywidualnej. Adresatami zadania były 
wszystkie osoby z terenu gminy Opoczno, które chciały skorzystać z pomocy terapeutycznej. 
Głównym celem zadania było właściwe rozpoznanie problemu i opracowanie strategii 
pomocy, motywowanie osób uzależnionych/współuzależnionych do wprowadzenia zmian                
w swoim życiu, zwiększenie poczucia sprawczości i odzyskanie wiary w to, iż zmiana jest 
możliwa, pomoc w rozwiązywaniu problemów bieżących oraz informowanie o instytucjach, 
organizacjach, ruchach samopomocowych działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na terenie gminy Opoczno. Osoby zgłaszające się do Punktu 
najczęściej nie zgłaszały się jednorazowo a uczęszczały regularnie – do momentu uzyskania 
pełnej pomocy. Miejscem realizacji zadania była siedziba ASKWP „OPOKA”. 

Dyżury w Punkcie pełnione były w poniedziałki w godz. 18:00–21:00 i w środy w godz. 
13:00–16:00. W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego dyżury dodatkowo pełnione 
były za pomocą komunikatorów internetowych, poczty e-mail oraz drogą telefoniczną. 
Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 14.069,34 zł, z czego 11.500,00 zł to dotacja z 
Gminy Opoczno, 19,34 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia, a 2.550,00 zł to wkład 
osobowy stowarzyszenia. 
 
2. Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu. 

 Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 
„OPOKA” z siedzibą w Opocznie (Umowa Nr 5”A”/2020). 

 Głównym celem zadania było zwiększenie dostępności oferty i pomocy terapeutycznej 
dla osób uzależnionych od alkoholu w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz dni 
wolne od pracy. Miejscem realizacji zadania była siedziba ASKWP „OPOKA”. 

 Dyżury pełnione były we wtorki i niedziele w godzinach 17:00–20:00. W okresie stanu 
zagrożenia epidemiologicznego dyżury dodatkowo pełnione były za pomocą komunikatorów 
internetowych, poczty e-mail oraz drogą telefoniczną. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 10.026,32 zł, z czego 8.500,00 zł to dotacja z Gminy 
Opoczno, 21,32 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia, a 1.505,00 zł to wkład 
osobowy stowarzyszenia. 
 
3. Prowadzenie dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia po programie 

podstawowym dla osób uzależnionych od alkoholu.  
 Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 

„OPOKA” z siedzibą w Opocznie (Umowa Nr 7”A”/2020). 
 Zadanie skierowane było do osób uzależnionych, które odbyły podstawowy program 

leczenia odwykowego i chciały utrzymać abstynencję. Głównym celem zadania było 
zmotywowanie tych osób do wprowadzenia zmian w swoim życiu, do utrzymania abstynencji 
alkoholowej oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów. Stała współpraca z grupą 
wsparcia po programie podstawowym ma wiele pozytywnych cech, m.in. umocnienie 
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podjętych decyzji, wiara we własne możliwości, chęć współdziałania w grupie. Miejscem 
realizacji zadania jest siedziba ASKWP „OPOKA”. 

 Zajęcia odbywały się w I i III czwartek miesiąca w godzinach 17:00–20:00. W okresie 
stanu zagrożenia epidemiologicznego zajęcia odbywały się dodatkowo za pomocą 
komunikatorów internetowych, poczty e-mail oraz drogą telefoniczną. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 2.507,78 zł, z czego 2.500,00 zł to dotacja z Gminy Opoczno, 
a 7,78 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia. 
 
4. Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, 

tzw. psychoterapia wyjazdowa. 
 Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 

„OPOKA” z siedzibą w Opocznie (Umowa Nr 6”A”/2020). 
 Zadanie skierowane było do osób uzależnionych od alkoholu, uczęszczających na mityngi 

grupy AA, posiadających różne okresy abstynencji. Głównym celem zadania było wsparcie                       
i zmotywowanie tych osób w wytrwaniu w podjętej decyzji życia w trzeźwości i 
utrzymywaniu całkowitej abstynencji. 

 Psychoterapia odbyła się w dniach 23-27.06.2020r., w miejscowości Małe Ciche i miała 
formę warsztatów, terapii grupowej oraz indywidualnej, w łącznym wymiarze 30 godzin.                  
Koszt całkowity zadania wyniósł 5.720,00 zł, z czego 5.500,00 zł to dotacja z Gminy Opoczno,                              
a 2200,00 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia. 
 
5. Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, którzy utrzymują długą 

abstynencję. 
 Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 

„OPOKA” z siedzibą w Opocznie (Umowa Nr 8”A”/2020). 
 Zadanie skierowane było do osób uzależnionych od alkoholu, uczęszczających na grupę 

AA i utrzymujących długą abstynencję. Głównym celem zadania było wzmocnienie tych osób                    
w podjętej decyzji życia w trzeźwości. Terapia miała formę maratonu, tzn. grupa osób 
zakwalifikowanych do maratonu odbyła  40-godzinny cykl warsztatów pracy nad sobą. Z tej 
formy terapii skorzystało 10 osób, które miały min. 3 letni okres abstynencji. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 2.000,00 zł i stanowiła go dotacja z Gminy Opoczno. 

 
6. Prowadzenie dla mieszkańców gminy Opoczno nieodpłatnych porad psychologicznych, 

prawnych oraz terapeutycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 
„OPOKA” w Opocznie (Umowa Nr 9”A”/2020). 

 Głównym celem zadania było udzielanie nieodpłatnych porad dla mieszkańców gminy 
Opoczno z zakresu porad prawnych, terapii indywidualnej oraz konsultacji psychologicznych. 
Adresatami zadania były wszystkie osoby chcące skorzystać z oferowanej pomocy. Miejscem 
realizacji zadania była siedziba ASKWP „OPOKA”. 

Dyżury radcy prawnego odbyły się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym                               
w godzinach 15:00–18:30 w miesiącu maju, lipcu, wrześniu i listopadzie. Dyżury 
psychoterapeuty odbywały się w I i IV sobotę miesiąca w godz. 10:00–12:00 natomiast 
dyżury terapeuty ds. przemocy w IV poniedziałek miesiąca, w godz. 15:00– 17:30. W okresie 
stanu zagrożenia epidemiologicznego dyżury odbywały się dodatkowo za pomocą 
komunikatorów internetowych, poczty e-mail oraz drogą telefoniczną. 
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Koszt całkowity zadania wyniósł 9.165,33 zł, z czego 9.000,00 zł to dotacja z Gminy Opoczno, 
a 165,33 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia. 
 
7. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar 

przemocy domowej. 
 Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 

„OPOKA” z siedzibą w Opocznie (Umowa Nr 10”A”/2020). 
 Adresatami powyższego zadania były osoby doznające przemocy domowej (psychicznej, 

fizycznej, seksualnej). Zadanie miało na celu dokładne rozpoznanie sytuacji rodziny, 
zapewnienie osobom i członkom ich rodzin dotkniętym przemocą wsparcia poprzez rozmowy 
indywidualne bądź terapię grupową, wpływ na zmianę zachowań uległych a także 
odbudowanie zdolności tych osób do prawidłowego pełnienia ról społecznych i reagowania 
na zaburzenia funkcji rodziny oraz pogłębianie kompetencji interpersonalnych. Miejscem 
realizacji zadania była siedziba ASKWP „OPOKA”. 

 Dyżury dla ofiar przemocy domowej pełnione były w co drugi wtorek w godz.                     
16:00–18:00. W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego dyżury dodatkowo odbywały 
się za pomocą komunikatorów internetowych, poczty e-mail oraz drogą telefoniczną. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 2.741,09 zł, z czego 2.500,00 zł to dotacja z Gminy 
Opoczno,1,09 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia, a 240,00 zł to wkład osobowy 
stowarzyszenia. 
 
8. Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół 

zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w centrum 
Opoczna. 

 Realizatorem tego zadania był Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy                  
z siedzibą w Opocznie, który Decyzją Burmistrza Opoczna ZSSiOL.816.2.2012 z dnia 16                         
kwietnia 2012 roku otrzymał zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na                  
terenie gminy Opoczno. 

 Na podstawie Umowy Nr 2”A”/2020 przekazano środki finansowe na prowadzenie ww.                
placówki, która ukierunkowana była na pracę z dziećmi pochodzącymi z rodzin                                            
dysfunkcyjnych (patologicznych, niepełnych, dotkniętych alkoholizmem, przemocą,                             
bezrobociem) oraz niezaradnych życiowo, którym rodzice nie mogli zapewnić warunków                   
stymulujących ich rozwój, czy też nie potrafili zorganizować im czasu wolnego. 

 Celem działalności placówki było wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci                  
i młodzieży do samodzielnego życia i kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez  
objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką, zajęciami edukacyjnymi                                             
i profilaktycznymi. Poprzez różnorodne formy działania placówka sprzyjała rozwojowi dzieci                
oraz zaspakajała ich potrzeby. Zajęcia stwarzały możliwość wykazania się z jak najlepszej               
strony wychowankowi w rożnych dziedzinach zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności, 
czy też rozwijania swoich zainteresowań. 

 Placówka funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00                      
a w okresie ferii i wakacji od 8:00 do 16:00. Wszechstronną opieką objęta była grupa 40                
dzieci, których rodzice złożyli oświadczenia o woli uczestnictwa w zajęciach. Średnio dziennie 
w zajęciach uczestniczyło 20-30 wychowanków. Byli to głównie uczniowie szkół                                              
podstawowych jak również młodzież szkół średnich, w wieku od 6 do 20 lat. 
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 W trudnym czasie pandemii pomoc i wsparcie zarówno dla wychowanków jak i ich                              
rodziców udzielana była z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego oraz za pomocą 
komunikatorów internetowych. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 90.000,00 zł i stanowiła go dotacja z Gminy Opoczno. 

 
8. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży                 

z terenu gminy Opoczno – Jedna czterodniowa wycieczka dla grupy min. 11 osób. 
 Na podstawie zawartej umowy (Umowa Nr 14”A”/2020) przekazano dotację na 

organizację czterodniowej wycieczki do Czarnej Góry dla grupy 13 osób, tj. dzieci i młodzieży 
w wieku 12–18 lat, pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, która odbyła się w okresie 10–
14.08.2020r. Kwalifikowaniem osób biorących udział w wypoczynku zajmowała się Poradnia 
Psychologiczno–Pedagogiczna w Opocznie. 

 Podczas wypoczynku został zrealizowany program zajęć profilaktycznych w wymiarze                   
3 godzin przez 2 dni. Ponadto uczestnicy wypoczynku mieli aktywnie zagospodarowany czas 
wolny (wycieczki, gry, konkursy, zajęcia teatralne i wokalne). Poprzez wielość form 
oddziaływań zintegrowano grupę, stworzono okazję do odreagowania napięć emocjonalnych                
a także budowano poczucie wartości uczestników wypoczynku. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 5.800,00 zł, z czego 5.000,00 zł to dotacja z Gminy Opoczno, 
200,00 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia, a 600,00 zł to wkład osobowy 
stowarzyszenia. 

 
9. Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego. 
 Realizatorem powyższego zadania był Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka 

Hufiec ZHP Opoczno (Umowa Nr 1”A”/2020). 
 Zadanie realizowane było na terenie gminy Opoczno, tj. w siedzibie Hufca ZHP Opoczno, 

opoczyńskich szkołach oraz na terenie Polski (wycieczki, rajdy). W ramach zadania 
zrealizowano projekt o charakterze działań profilaktycznych pn. „W dobrą stronę”. Zadanie 
skierowane było do grupy ok. 200 dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno, które należały 
do społeczności harcerskiej oraz wszystkich chętnych. Projekt miał na celu wykorzystanie 
licznych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież bez używek i kształtowanie                       
w nich postaw i zachowań ważnych dla zdrowego, bezpiecznego i trzeźwego życia. 

 W trakcie realizacji projektu uczestnicy zadania aktywnie uczestniczyli                                                           
w przeprowadzanych konkursach, zajęciach, warsztatach, imprezach o tematyce 
profilaktycznej, jak również promujących zdrowy styl życia. W okresie zagrożenia 
epidemiologicznego Komenda Hufca ZHP Opoczno prowadziła swoją misję wychowawczą              
z wykorzystaniem różnych form zdalnego łączenia się przez internet. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 15.266,16 zł, z czego 15.000,00 zł to dotacja z Gminy 
Opoczno, a 266,16 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia.  
 
10.  Wspieranie stowarzyszeń, które zgodnie ze swoim statutem realizują szczegółowe 

zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,                                               
a w szczególności realizują program reintegracji społecznej osób uzależnionych od 
alkoholu prowadzony w klubach abstynenckich. 

 W ramach tego zadania została przekazana dotacja Abstynenckiemu Stowarzyszeniu 
Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” z siedzibą w Opocznie, organizacji która zgodnie ze 
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swoim statutem realizuje szczegółowe zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych (Umowa Nr 3”A”/2020). 

 Głównym celem stowarzyszenia było kształtowanie u swoich członków modelu życia                   
w absolutnej trzeźwości, popieranie i propagowanie wszelkich dążeń do ograniczenia 
spożycia alkoholu w społeczeństwie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób dotkniętych chorobą alkoholową, 
ich rodzin oraz osób, które propagują i popierają życie w trzeźwości. W 2020 roku 
stowarzyszenie liczyło 73 członków. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Opocznie przy ul. 
Rolnej 5. Stowarzyszenie było czynne codzienne od poniedziałku do niedzieli w godz. 15:00-
22:00. Codziennie odbywały się różnego rodzaju spotkania, terapie, mityngi. Zarząd 
Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” zatrudniał pedagogów, 
terapeutów oraz radcę prawnego, którzy udzielali kompleksowej pomocy osobom 
potrzebującym. Przy stowarzyszeniu działał telefon zaufania, na który mogły dzwonić osoby 
potrzebujące pomocy. W stowarzyszeniu działały takie grupy terapeutyczne jak: grupa AA, 
Al-Anon (współuzależnieni), Al-Aten (dzieci), DDA (dorosłe dzieci alkoholików) i AN. W ww. 
grupach organizowane były spotkania terapeutyczne, rehabilitacyjne, wszelkiego rodzaju 
mitingi z podziałem na grupy męskie i żeńskie. 

 Realizacja powyższego zadania polegała na prowadzeniu terapii dla osób uzależnionych                             
i współuzależnionych, propagowaniu idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w 
społeczności lokalnej, organizacji wyjazdów na mitingi i spotkania trzeźwościowe, różnego 
rodzaju spotkań okolicznościowych oraz prowadzeniu piłkarskiej drużyny abstynenckiej.  
Koszt całkowity zadania wyniósł 39.902,06 zł, z czego 34.000,00 zł to dotacja z Gminy 
Opoczno, 3.052,06 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia a 2.850,00 zł to wkład 
osobowy stowarzyszenia. 
 
11. Wspieranie działań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych 

od alkoholu. 
 W ramach tego zadania została przekazana dotacja Spółdzielni Socjalnej „EWA” z siedzibą 

w Opocznie, organizacji która zgodnie ze swoim statutem realizuje zadania w obszarze 
reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in.                           
z powodu uzależnień (Umowa Nr 11”A”/2020). 

 Głównym celem zadania było prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej grupy 30 
osób – dorosłych mieszkańców gminy Opoczno z problemem uzależnienia od alkoholu. 

 Reintegracja społeczna prowadzona była w systemie 1 dzień w tygodniu, minimum 5 
godz. i obejmowała spotkania z psychologiem lub terapeutą uzależnień lub pedagogiem, 
prowadzenie doradztwa socjalno-bytowego. Głównym celem prowadzonej reintegracji 
społecznej była pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, motywowanie do 
podjęcia terapii leczenia uzależnień, przekazywanie wiedzy o skutkach nałogów oraz pomoc   
w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

 Reintegracja zawodowa prowadzona była w systemie 4 dni w tygodniu, minimum 5 
godzin dziennie i obejmowała spotkania z doradcą zawodowym (doradztwo zawodowe), 
szkolenia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do zawodu w specjalnościach 
umożliwiających reintegrację zawodową. 

 Udział ww. osób w prowadzonych działaniach miał na celu poprawę jakości ich życia m.in. 
poprzez nabycie wiedzy o konieczności podjęcia leczenia, podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz wzrost 
samodzielności tych osób w poszukiwaniu zatrudnienia i funkcjonowaniu na rynku pracy. 
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Koszt całkowity zadania wyniósł 88.001,46 zł z czego 80.000,00 zł to dotacja z Gminy 
Opoczno, 5.001,46 zł to środki własne spółdzielni, a 3.000,00 zł to wkład osobowy 
spółdzielni. 
 
Ponadto w ramach powyższego programu: 
 
12. Wsparto działalność Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego 

działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. 
 Na podstawie Umowy Nr 12”A”/2020 Gmina Opoczno udzieliła Powiatowi 

Opoczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego oraz wsparcia dla mieszkańców gminy Opoczno w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie”, realizowanego przez Zespół 
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa specjalistycznego działającego w strukturach 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. 

W ww. Zespole działali specjaliści tacy jak psycholog, pedagog, terapeuta rodzinny oraz 
prawnik. W ramach zadania codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 
popołudniowych, tj. 16:00–19:00 udzielano pomocy i wsparcia każdej osobie, która się 
zgłosiła. W soboty w godzinach 16:00–20:00 pełniony był interwencyjny dyżur telefoniczny.                 
W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego, tj. od kwietnia do czerwca Zespół 
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego pracował zdalnie poprzez telefon 
interwencyjny.   
Na realizację zadania przekazano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. 
 
13. Wsparto organizację służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji. 

  Na podstawie Porozumienia Nr 1”A”/2020 zawartego w dniu 8 czerwca 2020 roku 
pomiędzy Gminą Opoczno a Komendą Powiatową Policji w celu poprawy bezpieczeństwa               
i porządku publicznego na terenie gminy Opoczno poprzez aktywne przeciwdziałanie 
przestępczości oraz wykroczeniom Gmina Opoczno przeznaczyła środki finansowe na 
organizację „służb ponadnormatywnych” w okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2020 roku. 

Ogółem zorganizowano 45 patroli złożonych z 90 funkcjonariuszy policji. Służby pełnione 
były w godzinach popołudniowych i wieczornych. Podczas ww. służb policjanci: 
1) Wylegitymowali 364 osoby. 
2) Ujawnili 378 wykroczeń, w tym: 

a) 18 przypadków zaśmiecania miejsc publicznych, 
b) 1 kradzież, 
c) 110 przypadków spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, 
d) 12 przypadków używania nieprzyzwoitych słów, 
e) 9 przypadków nieobyczajnego wybryku, 
f) 1 przypadek zakłócenia spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego, 
g) 2 przypadki nieostrożnego trzymania zwierzęcia, 
h) 225 przypadków innych wykroczeń. 

3) Przeprowadzili 209 interwencji w miejscach publicznych. 
4) Nałożyli 152 mandaty karne. 
5) Pouczyli 216 osób. 
6) Dokonali 25 eliminacji/weryfikacji zagrożeń wynikających z Krajowej Mapy Zagrożeń 

Bezpieczeństwa. 
Na realizację zadania przekazano środki finansowe w wysokości 19.800,00 zł. 
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14. Wsparto działalność Poradni Leczenia Uzależnień w Opocznie. 

W ramach powyższego zadania pokryto koszty zakupu materiałów biurowych i literatury 
oraz artykułów spożywczych na potrzeby organizacji terapii grupowej  i indywidualnej dla 
osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową, 
pochodzących  z terenu gminy Opoczno.  
Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.910,64 zł. 
 
15. Wsparto działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy                         

w Rodzinie. 
W ramach powyższego zadania pokryto koszty zakupu materiałów przeznaczonych do 

wykorzystania w prowadzonych przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie akcjach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy                       
i uzależnień. 
Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.173,13 zł. 

 
16. Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną z zakresu 

przeciwdziałania przemocy, skierowaną do dzieci i młodzieży. 
Realizując powyższe zadanie w ramach ogólnopolskiej kampanii pn. „STOP PRZEMOCY” 

zakupiono materiały o tematyce profilaktycznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy                    
w rodzinie, wobec dzieci oraz osób starszych. Materiały zostały przekazane do placówek 
oświatowych z terenu gminy Opoczno oraz instytucji zajmujących się ww. problematyką. 
Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 984,00 zł. 

 
17. Wsparto realizację szkolnych programów profilaktycznych. 

W ramach zadania wsparto placówki oświatowe, których organem prowadzącym była 
Gmina Opoczno w realizacji zadań profilaktycznych poprzez zakup programów 
informatycznych, e-lekcji, spektakli i warsztatów o tematyce profilaktycznej oraz materiałów 
niezbędne do organizacji zajęć, które zawierały elementy profilaktyki uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy. 
Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 16.275,51 zł.  

  
18. Zakupiono widowisko integracyjne z elementami profilaktyki przeciwdziałania 

alkoholizmowi i patologii społecznej. 
Realizując powyższe zadanie pokryto koszty zakupu kart wstępu na widowisko 

integracyjne z elementami profilaktyki dotyczącymi przeciwdziałania alkoholizmowi i 
patologii społecznej, którego organizatorem  był  Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z 
Kalectwem, Oddział w Kutnie. W widowisku pt.: „Leśne przygody”, które odbyło się w dniu 
09.01.2020r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, udział wzięło ok. 400 dzieci 
zaproszonych nieodpłatnie. Celem widowiska była m.in. integracja dzieci z różnych warstw 
społecznych oraz pobudzenie wrażliwości i akceptacji przez środowisko.  
Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł. 
 
19. Wsparto organizację wypoczynku letniego. 

Przekazano środki finansowe w wysokości 18.000,00 zł  Szkole Podstawowej                                       
w Bielowicach na pokrycie kosztów organizacji wypoczynku letniego dla grupy 55 
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uczestników, tj. uczniów szkół z terenu gminy Opoczno. Wypoczynek został zorganizowany w 
miejscowości Bukowina Tatrzańska w terminie 12-24 lipiec 2020r. 

 
20. Wsparto organizację XVII edycji mikołajkowego spotkania integracyjnego pn. 

„Jesteśmy razem”. 
W ramach zadania pokryto koszt zakupu paczek dla 300 dzieci z terenu gminy Opoczno,                 

w tym dzieci niepełnosprawnych oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Ww. spotkanie 
zostało zorganizowane wspólnie z Fundacją „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” w Opocznie                
w dniu 10 stycznia 2020r. 
Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. 
 
21. Wsparto organizację dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo-

artystycznych z elementami profilaktyki uzależnień jako alternatywnych sposobów 
spędzania czasu wolnego. 

W ramach powyższego zadania: 
1) pokryto koszty organizacji przez placówki oświatowe oraz kulturalne z terenu gminy 

Opoczno zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie trwania ferii zimowych. Na ten cel 
wydatkowano środki finansowe w wysokości 14.902,18 zł, 

2) wsparto działalność Amatorskiego Teatru Profilaktycznego „Droga do …” poprzez 
pokrycie kosztów zakupu napojów i drobnego poczęstunku w trakcie trwania prób. 
Teatr działa przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie,                                                         
a przygotowywane przez grupę spektakle są wystawiane w placówkach oświatowych      
z terenu gminy Opoczno. Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 
1.199,50 zł, 

3) pokryto koszty wynajmu sal gimnastycznych/hal sportowych oraz zakupu materiałów 
celem organizacji pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży. 
Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 16.948,36 zł. 

 
22. Prowadzono lokalne i ogólnopolskie kampanie profilaktyczne i edukacyjne 

uwzględniające problematykę uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz promocji 
zdrowego stylu. 
Realizując to zadanie kontynuowano udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł” – adresowanej do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Opoczno. 
Na zakup materiałów wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.952,00 zł. 

 
23. Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną na temat 

szkodliwości palenia tytoniu i kształtowanie postaw asertywności wobec tego zjawiska. 
W ramach powyższego zadania zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne z zakresu 

szkodliwości palenia tytoniu i kształtowania postaw asertywności wobec tego zjawiska, 
skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Opoczno.  
Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 953,40 zł.  

 
24. Pokryto koszty zakupu nagród, artykułów biurowych, spożywczych, materiałów 

informacyjno–edukacyjnych niezbędnych do realizacji szkoleń, zajęć, konkursów, 
zawodów sportowych  i innych imprez o tematyce ściśle powiązanej z problemem 
uzależnień, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia. 

W ramach powyższego zadania pokryto koszty zakupu: 
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1) koszulek i bluz dla członków Honorowych Dawców Krwi przeznaczonych do 
wykorzystania podczas akcji propagujących honorowe krwiodawstwo, a tym samym 
zdrowy styl życia wolny od nałogów prowadzonych wspólnie przez Gminę Opoczno 
oraz  Klub HDK PCK oraz medali i tabliczek jako upominków dla członków HDK za 
popularyzację zdrowego styl życia wolnego od nałogów wręczonych na Gali 
Krwiodawstwa. Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.953,42 zł, 

2) alkomatu na  potrzeby działalności Poradni Leczenia Uzależnień przy SP ZOZ Szpital 
Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, w której odbywają się terapie 
grupowe i indywidualne dla osób uzależnionych, współuzależnionych pochodzących                   
z terenu gminy Opoczno. Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 
1.100,00 zł.   
 

25. Wsparto organizację imprez integracyjno-kulturalnych oraz rekreacyjno-sportowych, 
których celem było propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia. 
Realizując powyższe zadanie pokryto koszty zakupu artykułów spożywczych jako 

poczęstunku dla członków i sympatyków grupy AA „Wolność” działającej przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Opocznie. 
Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 580,97 zł.  
    
26. Pokryto koszty związane z wystawieniem pisemnej opinii przez biegłego lekarza 

psychiatrę i psychologa o stanie uzależnionego pacjenta – badanie na wniosek komisji 
w celu ustalenia leczenia. 
W ramach tego zadania pokryto koszty przeprowadzenia badania psychologicznego                              

i psychiatrycznego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób kierowanych przez 
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie oraz wystawienia 
pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego lekarza psychiatrę i psychologa. 
Ponadto pokryto koszty uiszczenia opłat sądowych w związku z przekazaniem do Sądu 
Rejonowego w Opocznie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich przez Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie wniosku o zastosowanie obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu.                 
Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.180,00 zł.  
 
27. Pokryto koszty wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Opocznie. 
Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości – 51.593,85 zł. 
 
28. Pokryto koszty opracowania „Diagnozy problemów zdrowotnych oraz problemów 

uzależnień Gminy Opoczno”. 
Dokument został przygotowany przez Ogólnopolską Grupę Szkoleniową Sp. z o.o.                                   

z siedzibą w Krakowie, która została wyłoniona w oparciu o zamówienie przeprowadzone 
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Opocznie, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.   
Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.400,00 zł.   
 
Łącznie na realizację ww. zadań wydatkowano 457.760,80 zł, w tym 260.500,00 zł 
przekazano na dotacje. Liczba osób, które były beneficjentami realizowanych działań to 920 
osób. 
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2020 rok 
 

Na realizację zadań w ramach ww. programu zaplanowano 10.000,00 zł, a wydatkowano 
6.958,00 zł. W ramach Programu realizowano następujące działania: 
 
1. Prowadzono działania o charakterze edukacyjnym skierowane do rodziców poprzez 

zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych zawierających profilaktyczne treści 
dotyczące problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. 
W ramach tego zadania zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne w postaci ulotek, 

skierowane do rodziców/opiekunów zawierające treści profilaktyczne dotyczące 
problematyki uzależnień dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych pn. 
„Profilaktyczna rola rodzica poprzez właściwą komunikację z dziećmi”, „Dopalacze to wyroby 
kolekcjonerskie. MIT!”, „Profilaktyczna rola rodzica w obliczu doświadczania i stosowania 
przemocy przez dziecko” oraz „Profilaktyka stosowania ogólnodostępnych środków 
psychoaktywnych”.   
Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.458,00 zł. 
 
2. Prowadzono lokalne i ogólnopolskie kampanie profilaktyczne i edukacyjne 

uwzględniające problematykę uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz promocji 
zdrowego stylu życia. 
Realizując to zadanie w ramach ogólnopolskiej kampanii pn.: „Narkotyki? To Mnie Nie 

Kręci!” zakupiono materiały informacyjno-edukacyjne w postaci ulotek, plakatów oraz kart 
pracy o tematyce profilaktycznej, dotyczącej przeciwdziałania uzależnieniom od substancji 
psychoaktywnych skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, ich rodziców oraz nauczycieli. 
Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł. 
 
3. Wspieranie stowarzyszeń, które zgodnie ze swoim statutem realizują szczegółowe 

zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,                                                
a w szczególności realizują program reintegracji społecznej osób uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych poprzez prowadzenie Grupy „AN”. 
Realizatorem tego zadania było Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy 

„OPOKA” z siedzibą w Opocznie, przy ul. Rolnej 5, organizacja która zgodnie ze swoim 
statutem realizuje szczegółowe zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych jak również i narkomanii (Umowa Nr 1”N”/2020). 

Zadanie skierowane było do osób, które w przeszłości zażywały narkotyki, a które 
aktualnie utrzymują abstynencję. 

Głównym celem tego zadania było motywowanie uczestników grupy AN do utrzymania 
całkowitej abstynencji narkotykowej, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz 
stworzenie miejsca, w którym osoby uzależnione od narkotyków mogą otrzymać stosowne 
wsparcie. 

Miejscem realizacji zadania była siedziba ASKWP „OPOKA”. Cykliczna terapia odbywała 
się raz w miesiącu, w II czwartek miesiąca, w godz. 17:00–19:00. W okresie  od 03.02.2020r. 
do 12.03.2020r. odbyły się 2 spotkania, natomiast w okresie od 01.05.2020r. do 31.12.2020r. 
odbyły się  kolejne. Ponadto w okresie wakacyjnym dla członków grupy AN oraz ich rodzin 
odbyła się 4-dniowa terapia wyjazdowa do miejscowości Małe Ciche gdzie przeprowadzono 
10 godzin terapii.  



 199 

Koszt całkowity zadania wyniósł 4.024,17 zł, z czego 4.000,00 zł to dotacja z Gminy Opoczno, 
a 24,17 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia. 
 

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 
 

Gmina Opoczno na podstawie złożonego wniosku na realizację zadania w ramach 
programu integracji społeczności romskiej w Polsce na 2020 rok  planowała realizację 
zadania „Podniesienie poziomu edukacji i integracja dzieci romskich w środowisku szkolnym 
w 2020 roku” Realizatorem zadania miała być Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami 
integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie. Na realizację powyższego zadania 
Gmina Opoczno wnioskowała w całości  o środki finansowe pochodzące z budżetu państwa z 
dotacji Wojewody Łódzkiego w wysokości 7320,00 zł. W ramach zadania zaplanowano zakup 
materiałów niezbędnych do przeprowadzenia powyższego zadania, organizację wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży szkolnej jako integracja dzieci romskich ze społecznością lokalną  w 
formie jednodniowej wycieczki do Torunia dla 25 uczniów  i 3 opiekunów. Ponadto 
planowano przeprowadzić konkurs plastyczny pn.: „Barwy romskiego świata” dla uczniów 
klas I -VIII.  

W związku z panującą w całym kraju sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi 
restrykcjami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz 
wprowadzonym w placówkach oświatowych zdalnym nauczaniem Gmina Opoczno odstąpiła 
od podpisania porozumienia na realizację w/w zadania z powodu braku możliwości 
prawidłowej jego realizacji.   

 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019-2021  
 

Ww. Program został przyjęty Uchwałą Nr VI/74/2019  Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 
marca 2019 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXV/259/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 
października 2020 roku. 

Głównym założeniem Programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu 
przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz 
zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

Koordynatorem realizacji zadań Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Opocznie. 

Jednym z zadań własnych samorządu gminnego, wynikającym z zapisów art. 176 pkt 3 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest 
tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem m.in. przez prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci. Placówki wsparcia dziennego 
mogą być prowadzone w formie: 
1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych. 

Placówka w tej formie zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz 
organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań; 

2) specjalistycznej – placówka w tej formie w szczególności organizuje zajęcia 
socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne                         
a także realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub 
psychoprofilaktyczny w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną                                        
i socjoterapię; 
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3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – w tej formie placówka realizuje 
działania animacyjne i socjoterapeutyczne. 
Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także                  

z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce jest 
nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd. 

 
Zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Opoczno 

otrzymały: 
1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko–Gminny z siedzibą w Opocznie 

otrzymał zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy 
Opoczno Decyzją Burmistrza Opoczna ZSSiOL.816.2.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku. 

2. Opoczyński Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w 
Opocznie otrzymał zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie 
gminy Opoczno Decyzją Burmistrza Opoczna ZSSiOL.816.3.2012 z dnia 2 maja 2012 roku. 

3. Fundacja „DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH” z siedzibą w Mroczkowie Gościnnym otrzymała 
zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Opoczno 
Decyzją Burmistrza Opoczna SSiOL.816.2.2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku. 
 
Na terenie gminy Opoczno w 2020 roku funkcjonowały dwie Placówki Wsparcia 

Dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 
wychowawczych, tj.: 
 
1. Placówka Wsparcia Dziennego „Przytulisko” w Opocznie przy ul. Wyszyńskiego 13A, 

prowadzona przez Fundację „DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH” z siedzibą w Mroczkowie 
Gościnnym. 
Placówka działała w ramach Zadania nr 4 projektu pt. „CUŚ-Centrum Usług 

Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W placówce zatrudniony był jeden kierownik oraz dwóch wychowawców w wymiarze 
pełnego etatu oraz dwóch wolontariuszy – psycholog i instruktor terapii zajęciowej. 

W styczniu i lutym 2020 roku do placówki uczęszczało 35 podopiecznych. W marcu wraz               
z rozpoczęciem projektu do placówki uczęszczało 23 podopiecznych i liczba ta 
systematycznie wzrastała. W czerwcu zapisanych było 31 podopiecznych, w lipcu i sierpniu – 
34, we wrześniu – 35, październiku – 34, a w listopadzie i grudniu - 34.  

W 2020 roku placówka funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 
20:00. Od dnia 11.03.2020r. z powodu wprowadzonych obostrzeń epidemiologicznych 
działalność placówki została tymczasowo zawieszona do 01.06.2020r. Od czerwca 2020 roku 
do 05.11.2020r. placówka działała w trybie stacjonarnym w ścisłym reżimie sanitarnym. Od 
dnia 06.11.2020r. do 31.12.2020r. placówka została ponownie tymczasowo zamknięta 
zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego. 

Zajęcia realizowane w placówce miały na celu zapewnienie dzieciom opieki i pomocy                         
w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań podopiecznych poprzez ich 
udział w warsztatach muzycznych, plastycznych, rękodzieła, kulinarnych, teatralnych oraz 
edukację w zakresie prawidłowych wzorców zachowań. Dzieci mogły również liczyć na 
pomoc psychologa i instruktora terapii zajęciowej – praca w zakresie problemów 
niedostosowania społecznego i słabych stron, uczuć, emocji, prawidłowego funkcjonowania 
w rodzinie, pomoc w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Wspólnie obchodzono imieniny i 
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urodziny podopiecznych placówki. Ponadto każdy uczestnik miał zapewniony ciepły posiłek 
oraz podwieczorek przygotowywany w ramach zajęć kulinarnych. 

 
2. Placówka Wsparcia Dziennego „PINOKIO” prowadzona przez Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Zarząd Miejsko–Gminny z siedzibą w Opocznie. 
W 2020 roku ze względu na panującą w kraju epidemię COVID-19 placówka prowadziła 

swoją pracę: 
• w formie stacjonarnej (w okresie od. 10.02.2020r. do 15.03.2020r. oraz od 

03.06.2020r. do 09.11.2020r.) w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 
10:00 – 18:00, natomiast w czasie ferii zimowych i wakacji w godzinach 8:00 - 16:00. W 
okresie wakacyjnym przez 2 tygodnie placówka była nieczynna ze względu na okres 
urlopowy pracowników, 

• w formie zdalnej  (w okresie od 16.03.2020r. do 02.06.2020r. oraz od 10.11.2020r. do 
31.12.2020r.) z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego oraz komunikatorów 
internetowych.  

W 2020 roku opieką otoczona była grupa 40 dzieci w wieku 6-20 lat, których rodzice 
złożyli oświadczenia o woli uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach. Wychowankami 
placówki były dzieci pochodzące z rodzin o niskim statusie materialnym, dotkniętych 
problemem alkoholowym, zagrożonych innymi uzależnieniami oraz zaniedbane 
wychowawczo. Dominującym problemem tej grupy były braki w wychowaniu oraz wyuczona 
bezradność. 

Dzięki podjętym przez placówkę działaniom stworzono warunki do nauki własnej, 
udzielono pomoc przy odrabianiu zadań domowych, zorganizowano czas wolny (zabawy, 
zajęcia sportowe, plastyczne, techniczne, kulinarne), udzielono pomocy w rozwijaniu 
zainteresowań i uzdolnień, współpracowano z rodzinami dzieci, udzielono pomocy                                   
w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, zapewniono pracę 
wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw pożądanych, zapewniono pomoc w 
prawidłowym rozwoju osobowości wychowanków, nabywaniu różnych umiejętności 
społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, 
ukształtowano nawyki kultury życia na co dzień, przeciwdziałano wszelkim uzależnieniom, 
zapewniono posiłek, prowadzono stałą współpracę ze szkołą (pedagogiem, wychowawcą) w 
celu dbania o realizację obowiązku szkolnego, wzmocniono odporność na negatywne 
wpływy patologicznych zjawisk społecznych oraz środków przekazu. 

Organizując różnorodne zajęcia  pozalekcyjne (plastyczne, techniczne, komputerowe, 
sportowe, wycieczki) oraz stale współpracując z rodzinami jak i szkołami: wyzwolono                               
w wychowankach radość i uśmiech, które nie zawsze były im dane, ukształtowano właściwy 
stosunek podopiecznych do nauki i pracy oraz propagowano alternatywne sposoby 
spędzenia czasu. 

Ponadto poprzez podjęte działania przyczyniono się do właściwego i bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego przez podopiecznych, zminimalizowania demoralizujących 
wpływów środowiska wynikających ze słabego systemu rodzinnego, zmniejszenia skali 
dewastacji psychicznej spowodowanej brakiem opieki, uzyskania przez dzieci lepszych 
wyników w nauce, zmniejszenia zaległości w nauce, zwiększenia w dzieciach poczucia 
własnej wartości, zmniejszenia dysproporcji w zakresie szans edukacyjnych poprzez 
dodatkowe zajęcia edukacyjne, zapoznania dzieci z zasadami życia społecznego, rozwinięcia 
u dzieci umiejętności porozumiewania się z otoczeniem w sposób bezpieczny i 
konstruktywny w różnych sytuacjach oraz podtrzymania więzi emocjonalnej dzieci z rodziną. 



 202 

W 2020 roku całkowity koszt prowadzenia placówki wyniósł 90.000,00 zł i stanowiła go 
dotacja z Gminy Opoczno, która pochodziła z środków przeznaczonych na realizację 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Opoczno na 2020 rok”. 

 
Roczny Program Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

 
„Roczny Program Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” został przyjęty 
Uchwałą Nr XII/155/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 listopada 2019 roku. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu została określona w 
budżecie Gminy Opoczno na rok 2020. Prognozowane środki na dotacje udzielane 
organizacjom pozarządowym w ramach trybów przewidzianych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku wynosiły 600.000,00 zł.  

W ramach Programu zostały zrealizowane zadania publiczne w zakresie: 
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin, tj.:  
1) zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie Magazynu żywności na terenie Gminy Opoczno, 

w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach 
Europejskiego Programu Najbardziej Potrzebującym „FEAD””. Zadanie to jako 
wsparcie ze strony Gminy realizowała Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski 
Stanisławy z Opoczna w Opocznie wyłoniona w procedurze konkursowej. Głównym 
celem zadania było podwyższenie stopy życiowej mieszkańców gminy Opoczno oraz 
złagodzenie skutków ubóstwa poprzez przekazanie żywności osobom najbardziej 
potrzebującym. Z tej formy pomocy skorzystało 2773 osoby, które otrzymały 
skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do 
otrzymania pomocy żywnościowej. Wydano 183.121,10 kg żywności. 
W 2020 roku koszt prowadzenia Magazynu Żywności wyniósł 59.989,11 zł, z czego 
38.900,00 zł stanowiła dotacja z Gminy Opoczno a 21.089,11 zł to środki finansowe 
własne Fundacji . 

2) zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Opocznie” zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert realizowane było 
jako powierzenie realizacji zadania przez Gminę Opoczno przez Fundację  „OSTOJA” 
im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna w Opocznie. Środowiskowy Dom 
Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonego dla 50 osób 
dorosłych przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną, 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz ze spektrum 
autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Środki finansowe na działalność 
placówki przekazywane były przez Łódzki Urząd Wojewódzki za pośrednictwem 
Gminy Opoczno. W 2020 roku na funkcjonowanie ŚDS została przekazana kwota w 
wysokości 1.190.473,25 zł. 

 
2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, tj.: 

1) zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej                                     
i zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Opoczno” 
realizowane było przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób 
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Niepełnosprawnych z siedzibą w Opocznie, która została wyłoniona w drodze 
otwartego konkursu ofert. 
W okresie od 03.02.2020r. do 31.12.2020r. zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej                    
i zawodowej prowadzone były w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Opieką objęto 33 
osoby niepełnosprawne intelektualnie, z czego 22 osoby pochodziły z terenu gminy 
Opoczno. Poprzez realizację zadania przyczyniono się do zwiększenia samodzielności 
ww. osób poprzez nabywanie umiejętności wykonywania czynności życia 
codziennego oraz zaradności osobistej, a także psychofizycznych sprawności 
umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 9.600,00 zł, z czego 8.000,00 zł to dotacja                       
z Gminy Opoczno, 1.000,00 zł to środki finansowe własne stowarzyszenia, a 600,00 zł 
to wkład osobowy stowarzyszenia. 

2) zadanie publiczne pn.: „Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet dotkniętych 
chorobą nowotworową piersi w tym po mastektomii piersi, zamieszkałych na terenie 
gminy Opoczno” realizowane było przez Stowarzyszenie Opoczyński Klub Amazonek 
„OKA” z siedzibą w Opocznie. 
W okresie od 11.07.2020r. do 25.07.2020r. Stowarzyszenie „OKA” zorganizowało 
wyjazd rehabilitacyjny dla 25 „Amazonek” do Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego 
„POMORZE” w Ustce. Ośrodek posiadał wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne, a także wykwalifikowaną kadrę pracowników                     
i rehabilitantów oraz odpowiedni sprzęt. W ramach ww. wyjazdu „Amazonki” 
skorzystały z rehabilitacji indywidualnej i zbiorowej, która w znacznym stopniu 
wpłynęła na poprawę ich sprawności fizycznej oraz psychicznej. 
Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 57.225,00 zł, z czego 10.000,00 zł stanowiła 
dotacja z Gminy Opoczno, 1.000,00 zł to środki finansowe własne Stowarzyszenia, 
41.225,00 zł to świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego, a 5.000,00 
zł to środki finansowe pozyskane z innych źródeł publicznych. 

3) zadanie publiczne pn. „Nieodpłatna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno” realizowane było 
przez Fundację „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” z siedzibą w Opocznie. 
W okresie realizacji zadania, tj. od 01.05.2020r. do 31.12.2020r. pod opieką Fundacji 
znajdowało się 25 osób, tj. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności oraz osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie gminy Opoczno. 
Osoby te z prowadzonej rehabilitacji korzystały nieodpłatnie w ramach udzielonej 
przez Gminę Opoczno dotacji. Wszyscy podopieczni Fundacji mieli zapewnioną ciągłą              
i systematyczną rehabilitację leczniczą, która pozwoliła wyrównać szanse osobom 
niepełnosprawnym z dużą niedyspozycją ruchową, psychiczną oraz poprawić ich 
mowę. Ponadto podniosła się ich samoocena, a także motywacja i zaangażowanie do 
pracy, natomiast zmniejszył się ich stopień marginalizacji i wykluczenia społecznego. 
W ramach realizacji zadania łącznie przeprowadzono 1600 zabiegów, czyli na 1 
podopiecznego przypadły 64 zabiegi, odbyło się 128 godz. zajęć z psychologiem oraz 
logopedą. 
Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 51.993,61 zł, z czego 50.000,00 zł stanowiła 
dotacja z Gminy Opoczno, a 1.993,61 zł to środki finansowe własne Fundacji. 
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3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  
W ramach powyższego zadania ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert, na które łącznie 

wpłynęło 16 ofert. Powołana zarządzeniem Burmistrza Opoczna Komisja Konkursowa 
dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert, w wyniku czego podpisano 16 umów na 
przeprowadzenie szkoleń i współzawodnictwa sportowego w zakresie: 
1) piłki nożnej mężczyzn jak i kobiet prowadzonych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej                          

w Łodzi i Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, 
2) podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki prowadzonych przez Związki Sportowe, 
3) prowadzenia sekcji szachowej, pływackiej, piłki siatkowej oraz sportów walki. 

Otrzymane dotacje wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów zatrudnienia 
szkoleniowców, utrzymania obiektów sportowych, zakupu sprzętu sportowego oraz stroi 
sportowych, napoi i odżywek, transportu, wynajmu hal sportowych, opłat regulaminowych 
itp. Liczba osób, które były beneficjentami ww. zadań to 803 uczestników. 

Łącznie na  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku  wydatkowano 
środki finansowe w wysokości 763.480,42 zł , z czego 375.623,00 zł przeznaczono na dotacje 
na realizację ww. zadań publicznych. 
 
4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowane 
były w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Opoczno na 2020 rok” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 
Opoczno na 2020 rok”. 

Łącznie na realizację zadań w ww. programów w 2020 roku wydatkowano środki 
finansowe w wysokości 464.718,80 zł, z czego 264.500,00 zł przeznaczono na dotacje. 
 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ PODJĘTYCH W 2020 ROKU  
 

Rada Miejska w Opocznie w roku 2020 podjęła 130 uchwał. 
 
Uchwały dotyczące budżetu Gminy Opoczno – rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opoczno na lata 2020 – 2036. 
 

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2020 roku była 

Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XVI/176/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na rok 2020, przyjęta 30 stycznia 2020 roku. Realizacja budżetu w 2020 roku przebiegała w 

trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: 

➢ wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej, 

➢ wykonaniu postanowień wynikających z podpisanych umów, 

➢ dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i 

inwestycyjnych, 

➢ korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań 

zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków, 
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➢ bieżącej analizie wykonania budżetu. 

W uchwalonym budżecie gminy na 2020 rok planowane dochody i wydatki oraz 

planowany deficyt budżetu gminy wynosiły: 

dochody – 171.255.775,15 zł 

wydatki – 170.233.909,83 zł 

nadwyżka –  1.021.865,32 zł 

Przeznaczenie nadwyżki to spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. 

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczki i kredytów, to kwota 

5.721.865,32 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 147.413,32 zł i 

spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego  w 

kwocie 5.574.452,00 zł, z tego do PKO BP – 4.974.452,00 zł i BSBR- 600.000,00 zł. 

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono: 

1) wydatki bieżące                          143.548,307,95 

   w tym: 

a) wydatki jednostek budżetowych                                             77.577.897,58 

w tym:     

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               50.891.942,00  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     26.685.955,58 

b)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       51.208.971,00 

c)     dotacje na zadania bieżące                                                         12.927.144,00  

e)    obsługa długu                                                                                1.362.925,00 

2) wydatki majątkowe                                                                             26.685.601,88 

w tym: 

 -  wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                       25.557.101,88 

W uchwale budżetowej na rok 2020 zostały także zapisane przychody i wydatki 

Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”. 

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie 

realizacji  budżetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń 

Burmistrza Opoczna: 

1) Uchwała Nr XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 luty 2020 roku, 
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2) Uchwała Nr XVIII/193/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 marca 2020 

roku, 

3) Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 09 kwietnia 2020 roku, 

4) Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 15 kwietnia 2020 roku, 

5) Uchwała Nr XIX/197/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietna 2020 

roku,  

6) Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 22 maja 2020 roku, 

7) Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Opoczna z dnia  19 czerwca 2020 roku, 

8) Uchwała Nr XXI/220/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 07 lipca 2020 roku, 

9) Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Opoczna z dnia  13 lipca 2020 roku, 

10) Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Opoczna z dnia  30 lipca 2020 roku, 

11) Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Opoczna z dnia  20 sierpnia 2020 roku, 

12) Uchwała Nr XXII/239/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2020 

roku, 

13) Uchwała Nr XXII/251/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2020 

roku, 

14) Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Opoczna z dnia  07 października 2020 roku, 

15) Uchwała Nr XXIV/257/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 października 

2020 roku, 

16) Uchwała Nr XXV/266/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 października 2020 

roku, 

17) Uchwała Nr XXVI/275/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020 

roku, 

18) Uchwała Nr XXVII/284/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 grudnia 2020 

roku, 

19) Uchwała Nr XXVIII/287/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 grudnia 2020 

roku, 

20) Zarządzenie Nr 195/2020 Burmistrza Opoczna z dnia  31 grudnia 2020 roku, 

 

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 

2020 roku przedstawiał się następująco: 

1)  Dochody                            -          164.629.247,40 zł  
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w tym: 

        dochody bieżące               155.580.820,78 zł 

        dochody majątkowe              9.048.426,62 zł 

2) Wydatki                              - 178.312.188,72 zł 

w tym: 

       wydatki bieżące                164.252.394,88 zł 

       wydatki majątkowe             14.059.793,84 zł 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowany została niedobór budżetu w kwocie  - 

13.682.941,32 zł, pokrycie którego planowane było z emisji obligacji komunalnych – 

4.464.134,68, wolne środki z lat ubiegłych  w wysokości 9.218.806,64 zł. 

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się 

następująco: 

1) Dochody                      -  159.555.211,80 zł 

w tym: 

         dochody bieżące     -  153.339.157,66 zł 

         dochody majątkowe -    6.246.054,14 zł 

             w tym: ze sprzedaży majątku  1.079.657,58 zł 

2)  Wydatki                       - 168.525.172,82 zł 

     w tym: 

        - wydatki bieżące      - 155.218.260,74 zł 

        - wydatki majątkowe -  13.306.912,08zł 

 

Tabela 48. Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku 

Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu 

po zmianach 

Wykonanie na 

31.12.2020 r. 

% 

wykonania 

I Dochody budżetu 

w tym: dochody majątkowe 

164.629.247,40 

   9.048.426,62 

159.555.211,80 

6.246.054,14 

96,92 

69,03 

II Wydatki budżetu 

w tym: wydatki majątkowe 

178.312.188,72 

   

14.059.793,84 

168.525.172,82 

13.306.912,08 

94,51 

94,64 

III Deficyt/Nadwyżka -13.682.941,32 -8.969.961,02  

IV Przychody 19.404.806,64 19.404.806,64  
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w tym:  

 pożyczki i kredyty   

emisja obligacji komunalnych 

inne źródła 

                 

0,00 

10.186.000,00                      

9.218.806,64 

 

0,00 

10.186.000,00 

9.218.806,64 

 

 

100,00 

100,00 

V Rozchody 5.721.865,32 5 721.865,32 43,36 

VI Wynik 0 4.712.980,30  

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania: 
➢ długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 

9.725.328,38 zł(w tym warunkowo umorzona pożyczka 1.661.423,78) i  kwota 
39.986.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w 
latach 2021 – 2029. 

 
Wykaz wszystkich uchwał Rady Miejskiej w Opocznie podjętych            

w 2020r.  

Sesja XVI z dnia 30.01.2020r. 
1. Nr XVI/176/2020- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020.  
2. Nr XVI/177/2020- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opoczno na lata 2020 – 2035. 
3. Nr XVI/178/2020- w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu 

budżetowego Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala" . 
Uchwała realizowana od dnia 1 stycznia 2020 roku. Ustalono następującą wysokość stawki 
jednostkowej dotacji służącej do skalkulowania wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego: dopłata do  kosztów utrzymania 1 m3 obiektu w wys. 47,25 zł/1m3.  

4. Nr XVI/179/2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Opoczyńskiemu. 

Uchwała zrealizowana. W dniu 10 lutego 2020 roku podpisano Umowę Nr 12”A”/2020  na 
realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenia poradnictwa specjalistycznego oraz 
wsparcia dla mieszkańców gminy Opoczno w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
przemocy w rodzinie”. Zadanie realizowane było przez Zespół Interwencji Kryzysowej i 
Poradnictwa Specjalistycznego działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Opocznie. Środki finansowe na realizacje zadania przekazano w dwóch transzach po 7.500,00 
zł w dniach 20.05.2020r. i 30.08.2020r. 

5. Nr XVI/180/2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy 
Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XIX/202/2020 Rady Miejskiej w Opocznie w dniu               
28.04.2020r. 

6. Nr XVI/181/2020- w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy 
Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny 
repatriantów.  

Zmieniona Uchwałą Nr XIX/204/2020 z dnia 28.04.2020r. 
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7. Nr XVI/182/2020- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania 
ze Stadionu przy Al. Sportowej 1 w Opocznie.  

Wprowadzono regulamin w celu ustalenia zasad właściwego korzystania z tego obiektu, 
określenia porządku i organizacji prowadzonych zajęć a przede wszystkim regulacji zasad 
bezpieczeństwa. 

8. Nr XVI/183/2020- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i 
opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych 
przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie.  

Uchwała zmieniła  w§ 4 pkt 8 na brzmienie: honorowi dawcy krwi, zamieszkali na terenie 

Gminy Opoczno, którzy oddali honorowo co najmniej 18 I krwi w przypadku mężczyzn i co 

najmniej 15 1 krwi w przypadku kobiet, na podstawie Legitymacji Zasłużonego Honorowego 

Dawcy Krwi I stopnia wraz z dowodem osobistym.  

9. Nr XVI/184/2020- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa 
własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 

Wszystkie wnioski (z uwzględnieniem poszczególnych nieruchomości) do Wojewody 
Łódzkiego o nieodpłatne nabycie prawa własności zostały złożone przez Burmistrza Opoczna 
w dn. 12.03.2020 r.,15.04.2020 r. i 16.04.2020 r. 
W odniesieniu do działek 53/223,53/293.53/295 obr.13 m. Opoczno, 1210/4 - Kliny 
Wojewoda Łódzki wydał w dniu 14.01.2021 r. i 10.03.2021 r. decyzje o nieodpłatnym nabyciu 
prawa własności. 
Natomiast w stosunku do działek 53/229,53/283,53/285,53/289 i 53/292 obr.13 
postępowanie przed Wojewodą zostało wszczęte w dniu 28.05.2020 r. i nie zostało na dzień 
dzisiejszy zakończone. Wojewoda nie wydał jeszcze stosownej decyzji o nieodpłatnym 
nabyciu prawa własności. 

10. Nr XVI/185/2020- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 
w m. Opocznie, obr. 19 przy ul. Wałowej, stanowiącej własność Gminy Opoczno. 

W 2020 r. ogłoszone zostały dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości położonej w m. 
Opocznie obr.19 przy ul. Wałowej oznaczonej numerem działki 52/1 tj. na dzień 20.03.2020 
r. i 01.06.2020 r.  
Działka nie została zbyta z uwagi na negatywne wyniki przetargów ( nie zgłosił się nikt chętny 
do kupna przedmiotowej działki). 

11. Nr XVI/186/2020- w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
gminnych na terenie gminy Opoczno.  

Uchwała w realizacji. Na jej podstawie pobierane są opłaty za zajęcia pasa drogowego 
gminnych dróg publicznych. 

12. Nr XVI/187/2020- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej 
w Opocznie na rok 2020.  

Do planu pracy Komisji w miesiącu lutym dodano, a w późniejszym czasie zrealizowano pkt.6 
„Kontrola w PGK Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków pod kątem prawidłowości prowadzenia 
procesów oczyszczania ścieków, przestrzegania przepisów prawa, prawidłowej ochrony 
środowiska”. 
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13. Nr XVI/188/2020- w sprawie rozpatrzenia skargi A.W. na działalność Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza. 

Rada Miejska w Opocznie uznała skargę z dnia 30 lipca 2019r. za zasadną z przyczyn 
przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały. 
 
Sesja XVII z dnia 28.02.2020r. 

1. Nr XVII/189/2020- w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2020-2035.  

2. Nr XVII/190/2020- w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.  
 

Sesja XVIII z dnia 26.03.2020r. 
1. Nr XVIII/191/2020- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla samorządu 

Powiatu Opoczyńskiego.  
Udzielono z budżetu Gminy Opoczno pomocy finansowej samorządowi Powiatu 
Opoczyńskiemu z przeznaczeniem na:  
- Przebudowę drogi nr 3109E w Libiszowie w wys. 180.000,00 zł; 
- Przebudowę drogi nr 3103E w Kraśnicy w wys. 20.000,00 zł.  

2. Nr XVIII/192/2020- w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2020 - 2035.  

3. Nr XVIII/193/2020- w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.  
 

Sesja XIX z dnia 28.04.2020r. 
1. Nr XIX/194/2020 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu roku 2020.  
Pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w celu realizacji zadania BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO WRAZ Z 
OŚWIETLENIEM W TERENACH ZIELENI URZĄDZONEJ W OPOCZNIE PRZY UL. ŚW. JANA NA 
DZIAŁCE NR EWID 799 OBRĘB 0007. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku, a ostateczna 
kwota pożyczki zaciągnięta na ten cel wyniosła: 330 564,00 zł. 

2. Nr XIX/195/2020 - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Opocznie.  

Udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie na dofinansowanie 
wymiany bram garażowych wraz z drzwiami wejściowymi remizy OSP w wys. 14.359,00 zł.  

3. Nr XIX/196/2020 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2020 – 2035.  

4. Nr XIX/197/2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.  
5. Nr XIX/198/2020 - w sprawie niedochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym.  
Na mocy uchwały postanowiono nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie Opoczno oraz jej  jednostkom organizacyjnym wskazanym w art. 9 
pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, których kwota wraz z 
odsetkami nie przekracza 100,00 zł.  

6. Nr XIX/199/2020 - zmieniająca uchwalę nr XV/165/2019 Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno.  
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Związana z realizacją art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustalająca zmianę  stóp 
procentowych odnośnie odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych wyrażona 
w % w stosunku do uzyskiwanego dochodu i wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wyrażona w %  w stosunku do uzyskiwanego 
dochodu.   

7. Nr XIX/200/2020 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 
pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych - usługi, pomoc rzeczowa, 
posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki 
celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.  

Rada Miejska dotychczas nie podjęła takiej uchwały a zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) istniała konieczność 
podjęcia w/w uchwały.  
W 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie wydał 1 decyzję na 
zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/200/2020 z 
dnia 28.04.2020 r. – 1 osoba (posiłek) dochód osoby samotnie gospodarującej mieścił się w 
tabeli powyżej 250 %. 

8. Nr XIX/201/2020 - w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Uchwała realizująca założenia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 29 lipca 2005 r., w 
swojej treści wprowadzająca Regulamin określający tryb i sposób powoływania i 
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie, zwanego „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.  
Uchwała wprowadzona w związku z odwołaniem dotychczasowego składu                                  
i powołaniem nowych członków. 

9. Nr XIX/202/2020 - uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.  

Uchwała została uchylona z powodu podjęcia decyzji o innej formie współpracy z 
samorządem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

10. Nr XIX/203/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego z Gminą Miastem Tomaszów Mazowiecki dotyczącego realizacji 
zadań z zakresu ochrony zdrowia.  

Uchwała zrealizowana. W dniu 13 maja 2020 roku podpisano Porozumienie Nr 
WSP.031.15.2020  w sprawie powierzenia przez Gminę Opoczno - Gminie Miasto Tomaszów 
Mazowiecki wykonania zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia polegającego na 
objęciu opieką rehabilitacyjną dzieci niepełnosprawne do 24 roku życia z orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności, a w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Burmistrza Opoczna 
dzieci bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, z terenu Gminy Opoczno.  Zadanie 
zrealizowane było przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie 
Mazowieckim. Środki finansowe na realizację zadania przekazano w wysokości  6.000,00 zł             
w dniu 22.06.2020r. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.660,00 zł. zwrócono w 
dniu 14.01.2021r. na rachunek Gminy Opoczno. 

11. Nr XIX/204/2020 - w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy 
Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny 
repatriantów.  

Uchwała jest odpowiedzią na realizowany od wielu lat program repatriacji Polaków, którzy są 
zainteresowani powrotem do kraju. Gmina Opoczno podejmując powyższą uchwałę 
zobowiązała się do zapewnienia czteroosobowej, nieokreślonej imiennie rodzinie 
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odpowiednich warunków do osiedlenia się poprzez zapewnienie lokalu mieszkalnego i 
odpowiednich warunków socjalnych szczególnie w pierwszym, najtrudniejszym okresie po 
przyjeździe rodziny do Polski.  

12. Nr XIX/205/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno 
darowizny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kolonia Ziębów.  

Aktem notarialnym Rep. A. 1127/2020 z dnia 17.06.2020 r. Gmina Opoczno przyjęła 
darowiznę od Parafii Rzymsko Katolickiej w Kraśnicy własności nieruchomości zabudowanej 
(dom katechetyczny) oznaczonej numerem 206/1 położonej we wsi Kol. Ziębów.  

13. Nr XIX/206/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w m. Opocznie obr. 15, stanowiącej własność Gminy Opoczno. 

Aktami notarialnymi Rep. A. 1676/2020 z dnia 19.08.2020 r. Rep. A. 4569/2020 z dnia 
04.09.2020 r. Gmina Opoczno w drodze przetargu nieograniczonego sprzedała działki 
oznaczone numerami 163/5, 163/6, 163/3, 163/4  położone w m. Opocznie obr.15 (przy obr. 
Różanna). 
W odniesieniu do działki 163/2 zorganizowane zostały cztery przetargi zakończone wynikiem 
negatywnym ( nie zgłosił się nikt chętny do kupna przedmiotowej działki). 

14. Nr XIX/207/2020 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na 
rok 2020.  

Uchwała nie została zrealizowana ze względu na uwagi służb prawnych Wojewody 
Łódzkiego.  

15. Nr XIX/208/2020 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Opoczno.  

Uchwała została podjęta w celu wdrożenia aktualnych przepisów prawnych dotyczących 
zmian w ustawie o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach. 

16. Nr XIX/209/2020 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Uchwała została podjęta w celu wdrożenia aktualnych przepisów prawnych dotyczących 
zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

17. Nr XIX/210/2020 - w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym.  

Uchwała została podjęta w celu wdrożenia aktualnych przepisów prawnych dotyczących 
zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które obejmowały również 
konieczność wprowadzenia w gminach zniżki za posiadanie kompostownika na 
nieruchomości. 

18. Nr XIX/211/2020 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno.  

Uchwała została podjęta w celu wdrożenia aktualnych przepisów prawnych dotyczących 
zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które obejmowały również 
konieczność wprowadzenia w gminach zniżki za posiadanie kompostownika na 
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nieruchomości. Druk deklaracji musiał być zmodyfikowany i dostosowany do możliwości 
uwzględnienia zniżki za kompostownik. 

19. Nr XIX/212/2020 - w sprawie użytków ekologicznych na terenie gminy Opoczno. 
Uchwała została podjęta w celu utworzenia nowych użytków ekologicznych na terenie gminy 

Opoczno na wniosek Nadleśnictwa Smardzewice.  

Sesja XX z dnia 29.05.2020r. 
1. Nr XX/213/2020 - w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.  

Uchwała zrealizowana. W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
gminy Opoczno poprzez aktywne przeciwdziałanie przestępczości i  wykroczeniom na mocy 
podpisanego w dniu 8 czerwca 2020 roku Porozumienia Nr 1”A”/2020 zostały 
zorganizowanie dodatkowe służby funkcjonariuszy Policji w czasie przekraczającym normę 
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, tzw. „służby 
ponadnormatywne”. Na realizację powyższego zadania jako rekompensatę pieniężną dla 
policjantów za czas służby przekraczający ww. normę przekazano środki finansowe w 
wysokości 19.800,00 zł. w dwóch transzach po 9.900,00 zł. w terminach 29.07.2020r. i  
28.09.2020r. 

2. Nr XX/214/2020 - zmieniająca uchwałę nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Uchwała realizująca założenia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 29 lipca 2005 r., w 
swojej treści uwzględniająca zalecenia Wojewody Łódzkiego odnośnie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, zwanego „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 
W chwili obecnej Zespół składa się z 15 przedstawicieli z 11 różnych instytucji z terenu Gminy 
Opoczno. 

3. Nr XX/215/2020 - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na 
rok 2020".  

Uchwała funkcjonuje. Rada gminy wypełniając obowiązek określony w art. 11 a ustawy 
o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), corocznie 
zobowiązana jest określić w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Dokument zawiera główne kierunki i priorytety 
działania. Dodatkowo w programie uwzględniono plan trwałego znakowania zwierząt 
poprzez wszczepienie elektronicznego mikroczipa oraz ich rejestrację w bazie danych, jak i 
także prewencyjną sterylizację lub kastrację zwierząt w gminie.  

4. Nr XX/216/2020 - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego gminy Opoczno.  

W ramach budżetu obywatelskiego Mieszkańcy corocznie decydują o przeznaczeniu części 
wydatków budżetu  gminy Opoczno. Uchwała określa wymagania, jakie muszą spełnić 
zgłaszane do realizacji projekty.  

5. Nr XX/217/2020 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu 
Milenijnym. 

Uchwała w trakcie realizacji, plan w opracowaniu. 
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Sesja XXI z dnia 07.07.2020r. 
1. Nr XXI/218/2020- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Opoczyńskiemu. 
Udzielono Powiatowi Opoczyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 
30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących na realizację zadania 
pn. „Zakup szafek ubraniowych na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Opocznie.”  

2. Nr XXI/219/2020 - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2020 – 2035.  

3. Nr XXI/220/2020 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020. 
4. Nr XXI/221/2020 - w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Opocznie oraz nadania statutu.  
Na mocy tej uchwały, biorąc pod uwagę zasługi Stefana Janasa aktywnego działacza 
polityczno-społecznego Opoczna,  Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała nazwę Biblioteka 
Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie.  

5. Nr XXI/222/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno 
przez Ludowy Klub Sportowy "Opocznianka".  

Rada Miejska w Opocznie wyraziła zgodę na używanie herbu Gminy Opoczno na odzieży 
sportowej Ludowego Klubu Sportowego „Opocznianka”. 
Klub odnosi sukcesy na terenie całego kraju, więc zasadne jest umieszczenie herbu na 
strojach sportowców reprezentujących gminę podczas zawodów sportowych. Będzie to 
również wizytówka przyczyniająca się do promowania Gminy Opoczno. 

6. Nr XXI/223/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno 
przez Stowarzyszenie Maratończycy Opoczno Oknonet Ultra Run. 

Rada Miejska w Opocznie wyraziła zgodę na używanie herbu Gminy Opoczno na odzieży 
sportowej Stowarzyszenia Maratończycy Opoczno Oknonet Ultra Run. 
Zawodnicy stowarzyszenia biorą udział w imprezach sportowych organizowanych w całej 
Polsce, reprezentując w ten sposób Gminę Opoczno. Zasadne jest umieszczenie herbu na 
strojach sportowców reprezentujących gminę podczas zawodów sportowych. Będzie to 
również wizytówka przyczyniająca się do promowania Gminy Opoczno. 

7. Nr XXI/224/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stosowanie w innych 
sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Kompetencje w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wynikają 
z treści przepisu zawartego w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268; z 2019 r. poz. 125 i 534) cytuję: „ w przypadku gdy nie jest 
uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej 
aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając 
sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli”. 
Wniosek o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli został złożony 
przez Wydział Sportu i Rekreacji, który był organizatorem tych miejsc. Nad wypoczynkiem 
naszych mieszkańców czuwali ratownicy wodni. Teren Zalew Opoczno jest jedynym 
miejscem ze zbiornikiem wodnym, miejscem służącym do rekreacji dla mieszkańców Gminy 
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Opoczno. Jest to również jedyna atrakcja wakacyjna i alternatywa dla osób, które nie mogą z 
różnych powodów wyjechać na wakacje nad morze. 

8. Nr XXI/225/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Opoczno 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności naniesień 
budowlanych. 

Aktem notarialnym Rep. A. 2595/2020 z dnia 07.12.2020 r. Gmina Opoczno nabyła 
nieruchomość położoną we wsi Kliny oznaczoną numerem działki 1210/8 (parking przy 
przystanku Opoczno Południe). 

9. Nr XXI/226/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w m. Opocznie obr. 6, stanowiącej własność Gminy Opoczno.  

Ogłoszone zostały dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 
87/1 położonej w m. Opocznie obr.6 przy ul. Przemysłowej.  
Działka nie została zbyta, przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ( nie zgłosił się nikt 
chętny do kupna przedmiotowej działki). 

10. Nr XXI/227/2020 - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości 
oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym.  

Aktem notarialnym Rep. A. 6042/2020 z dnia 09.09.2020 r. Gmina Opoczno zbyła 
nieruchomość położoną w m. Opocznie obr.12 przy Os. za Wulkanem oznaczoną numerem 
działki 1154/35 na rzecz dzierżawcy. 

11. Nr XXI/228/2020 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, 
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

W ramach podjętej uchwały Spółka Wodna w Ostrowie otrzymała dotację celową z Gminy 
Opoczno w wysokości 4 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na 
wykonaniu robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej w miejscowości Ostrów.   

12. Nr XXI/229/2020 - w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Opoczno na rok szkolny 2020/2021.  

Określona została średnia cena jednostki paliwa  na rok szkolny 2020/2021, celem dopłat do 
dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców swoim środkiem transportu. 

13. Nr XXI/230/2020 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Opoczno. 

W budżecie Gminy Opoczno na rok 2020 wyodrębnione zostały środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  

14. Nr XXI/231/2020 - w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi 
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach 
pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z 
o.o. w Opocznie.  

Uchwała funkcjonuje. Ustalono ceny maksymalnych i opłaty za usługi przewozowe w 
publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie, na terenie Gminy 
Opoczno, a także na terenie gmin, z którymi Gmina Opoczno podjęła współdziałanie w 
zakresie wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego oraz zawarła w tej sprawie 
stosowne porozumienia międzygminne (komunikacja miejska) - wg stref wymienionych za 
przejazd w granicach.  
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15. Nr XXI/232/2020 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w 
budynkach i lokalach mieszkalnych.  

Uchwała została podjęta w celu wsparcia mieszkańców Gminy na wymianę starych 
kopciuchów, na ogrzewanie gazowe, pompę ciepła ogrzewanie elektryczne podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, kotły na pellet, biomasę. 

 
Sesja XXII z dnia 28.08.2020r. 
1. Nr XXII/233/2020 - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

W związku ze zwróceniem się o rozwiązanie stosunku pracy, umotywowanym decyzją o 
przejściu na emeryturę, na wniosek Burmistrza Opoczna odwołano Panią Barbarę Bąk ze 
stanowiska Skarbnika Gminy Opoczno.  

2. Nr XXII/234/2020 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania.  
Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Opoczno za 2019r. Rada Miejska 
w Opocznie udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania. 

3. Nr XXII/235/2020 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z 
wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2019 rok.  

4. Nr XXII/236/2020 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.  
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opoczno za rok 2019, 
sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, informacją o 
stanie mienia Gminy Opoczno, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, 
Rada Miejska w Opocznie udzieliła Burmistrzowi Opoczna absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Opoczno za rok 2019. 

5. Nr XXII/237/2020 - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
samorządu Powiatu Opoczyńskiego.  

Dokonano zmiany wysokości pomocy finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiemu z 
przeznaczeniem na Przebudowę drogi nr 3103E w Kraśnicy w wys. 24.250,00 zł. 

6. Nr XXII/238/2020 - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2020 – 2035.  

7. Nr XXII/239/2020 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.  
8. Nr XXII/240/2020 - w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności 

cywilnoprawnych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wobec 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  

Na podstawie uchwały odstąpiono od dochodzenia należności o charakterze 
cywilnoprawnym z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności przewidzianej w 
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych przypadających Gminie Opoczno od przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu wystąpienia epidemii COVID-19.  

9. Nr XXII/241/2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 
dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno.  

Zmieniająca  Uchwałę Nr XXI/230/2020 poprzez usunięcie załącznika. 



 217 

10. Nr XXII/242/2020 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z 
budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach mieszkalnych. 

Uchwała została podjętą w celu uszczegółowienia załączników do uchwały. 
11. Nr XXII/243/2020 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 

Łódzkiemu.  
Udzielono Województwu Łódzkiemu pomocy rzeczowej o wartości 54.735,00 zł polegającej 
na opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Inowłodzkiej (droga wojewódzka Nr 726) z 
ulicami M. Curie Skłodowskiej i Św. Marka w Opocznie.  

12. Nr XXII/244/2020 - w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 
Gminy Opoczno 2030.  

Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wynikało kończącego 
się horyzontu czasowego Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016-2020 oraz 
konieczności opracowania dokumentu strategicznego, uwzględniającego aktualne przepisy 
prawne, w szczególności zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Termin 
zakończenia opracowania dokumentu zaplanowany jest na II kwartał 2021 roku. 

13. Nr XXII/245/2020 - w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Opoczno.  

Uchwała zrealizowana. Uchwałą wprowadzono przedsięwzięcia uzupełniające do Programu i 
umożliwiono podmiotom możliwość aplikowania.  

14. Nr XXII/246/2020 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa 
Międzybórz.  

Uchwała w trakcie realizacji, plan w opracowaniu. 
15. Nr XXII/247/2020 - w sprawie zmian w części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w 
rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.  

Zmiana planu w tym zakresie umożliwia rozpoczęcie procedury scalania i podziału 
nieruchomości  na wniosek właścicieli.  

16. Nr XXII/248/2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi J.K. na działanie Burmistrza 
Opoczna w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Rada Miejska w Opocznie uznała skargę J.K. na działanie Burmistrza Opoczna w sprawie 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bezzasadną z przyczyn 
przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały. 

 
Sesja XXIII z dnia 30.09.2020 

1. Nr XXIII/249/2020- w sprawie emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  

2. Nr XXIII/250/2020 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2020 - 2035.  

3. Nr XXIII/251/2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.  
4. Nr XXIII/252/2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala". 
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Zmieniono wysokość stawki jednostkowej dotacji służącej do skalkulowania wysokości 
dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego: dopłata do  kosztów utrzymania 1 m3 
obiektu w wys. 62,79 zł/1m3.  

5. Nr XXIII/253/2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących 
wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.  

Uchwała została podjętą w celu uszczegółowienia załączników do uchwały. 
6. Nr XXIII/254/2020 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna 
położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz 
przedłużenia ulicy Brzozowej. 

Uchwała w trakcie realizacji, plan w opracowaniu. 
7. Nr XXIII/255/2020 - w sprawie powołania Skarbnika Gminy.  

Na stanowisko Skarbnika Gminy Opoczno, będącego jednocześnie Głównym Księgowym 
Budżetu, powołano z dniem 1 października 2020 roku Panią Magdalenę Ślęzak.  

 
Sesja XXIV z dnia 20.10.2020r. 

1. Nr XXIV/256/2020- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2020 -2035.  

2. Nr XXIV/257/2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020  
 

Sesja XXV z dnia 30.10.2020r. 
1. Nr XXV/258/2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXV/258/2020 miały na celu ustalenie aktualnego  kosztu 
jednej godziny świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 
50  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Zgodnie z tymi zmianami koszt 
wzrósł z 13 do 17 zł za jedną godzinę świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych 
opiekuńczych. 

2. Nr XXV/259/2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019-2021.  

Realizując zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 821, przyjęto do realizacji zmianę Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019–2021, którego adresatami są rodziny z terenu 
Gminy Opoczno wychowujące dzieci, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo–wychowawczych, dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone 
ubóstwem. Zmiana  Programu podyktowana była zaleceniami Wojewody Łódzkiego, w 
związku ze stwierdzeniem w dotychczasowym Programie braków dotyczących jego 
ewaluacji. 
MGOPS w Opocznie realizował uchwałę również w zakresie świadczenia wychowawczego, 
zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). 
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3. Nr XXV/260/2020 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i 
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-
2024.  

Uchwała funkcjonuje. Ustalono Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 -2024 do realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Spółkę z o.o. w Opocznie. 

4. Nr XXV/261/2020 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2021.  

Uchwała jest realizowana w 2021 roku, naliczany  podatek rolny na obszarze Gminy Opoczno 
z 1 ha przeliczeniowego wynosi 125. 

5. Nr XXV/262/2020 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

Uchwała została podjęta w celu zmiany stawki za odpady komunalne z 9 zł za osobę/m-c na 
12 zł za osobę/m-c w związku z corocznym zwiększaniem się kosztów systemu 
gospodarowania odpadami. 

6. Nr XXV/263/2020 - w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku 
sołectwa Sielec dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 
roku.  

Uwzględniono wniosek sołectwa Sielec w sprawie przeznaczenia środków funduszu 
sołeckiego w 2021 roku na zadania: dofinasowanie zakupu sprzętu komputerowego Szkole 
Podstawowej w Sielcu, zorganizowanie pikniku rodzinnego i sportowego oraz zakup 
kruszywa, rozwiezienie, wyrównanie i utwardzenie na drogach gminnych w Sielcu. 

7. Nr XXV/264/2020 - w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku 
sołectwa Bielowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 
2021 roku. 

Uwzględniono wniosek sołectwa Bielowice w sprawie przeznaczenia środków funduszu 
sołeckiego w 2021 roku na zadania: naprawa dróg i udrożnienie rowów w Bielowicach, zakup 
opału do świetlicy w Bielowicach, zakupy dla potrzeb Rady Sołeckiej i świetlicy kosiarki-
traktorka do trawy i innych akcesoriów potrzebnych do bieżącego utrzymania 
funkcjonowania sprzętu, zakup i montaż lamp oświetleniowych w Bielowicach, zakupy na 
potrzeby Rady Sołeckiej i świetlicy sprzętu do nagłośnienia, materiałów eksploatacyjnych, 
zajęcia z instruktorem, bieżące utrzymanie gminnego obiektu sportowego w Bielowicach i 
zakupy na potrzeby świetlicy wiejskiej.  

8. Nr XXV/265/2020 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2020-2035.  

9. Nr XXV/266/2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.  
10. Nr XXV/267/2020 - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę dzieci do lat 6.  

Ustalona została opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu 
dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie 
wychowania przedszkolnego, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę dzieci do lat 6. 

11. Nr XXV/268/2020 - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek 
podziału.  

Uchwała sukcesywnie jest realizowana. 
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12. Nr XXV/269/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w m. Opocznie obr.23, stanowiącej własność Gminy Opoczno.  

Uruchomiona została procedura związana ze zbyciem działki położonej w m. Opocznie 
obr.23 oznaczonej numerem 606/3 (tereny inwestycyjne).  
Ogłoszony został przetarg nieograniczony. Termin przetargu wyznaczony został na 
19.03.2021 r. W wyniku przetargu wyłoniony został nabywca przedmiotowej działki. 
Po upływie ustawowych terminów wyznaczony zostanie termin zawarcia aktu notarialnego. 

13. Nr XXV/270/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez 
Gminę Opoczno w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Opocznie.  

Gmina Opoczno realizuje zadanie w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną, 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz ze spektrum autyzmu 
lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, jako zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej, z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010 roku w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy. Zgodnie z art. 74  ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminy mogą zawierać porozumienia 
międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. 
Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki 
pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek 
udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. W wyniku podjętej uchwały mieszkańcy 
Gmin ościennych, z którymi zostały zawarte porozumienia w przedmiotowej sprawie, mają 
możliwość korzystania m.in. z zajęć rehabilitacyjnych, treningów umiejętności i 
funkcjonowania w codziennym życiu, terapii i warsztatów, które mają na celu zwiększania 
zaradności i samodzielności życiowej, a także integrację społeczną osób chorych psychicznie. 

14. Nr XXV/271/2020 - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2021 rok" oraz 
"Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2021 
rok".  

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą 
o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniem narkomanii. Realizacja tych działań prowadzona jest w postaci gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii.  
Działania zawarte w ww. programach są zgodne z kierunkami zawartymi w ustawie  o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o przeciwdziałaniu 
narkomanii, jak również z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie ogólnopolskim, 
regionalnym i lokalnym. Działania związane z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem 
narkomanii na terenie gminy Opoczno mają charakter długofalowy i stanowią kontynuację 
wcześniej podejmowanych działań, co w dużym stopniu warunkuje ich skuteczność.   

15. Nr XXV/272/2020 - w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021".  

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostki samorządu 
terytorialnego, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, uchwalają roczny program współpracy z 
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organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3.  Dokument 
ten określa w perspektywie rocznej cele główne i szczegółowe oraz zasady współpracy, 
zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne realizowane w 
ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na terenie gminy Opoczno lub na rzecz jej mieszkańców, wysokość środków 
przeznaczonych na realizację programu, okres, sposób oraz ocenę realizacji programu, 
informację o sposobie tworzenia programu, przebiegu konsultacji społecznych oraz trybie 
powoływania i zasadach działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert. 
 

Sesja XXVI z dnia 30.10.2020r. 
1. Nr XXVI/273/2020 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu roku 2021.  
2. Nr XXVI/274/2020 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opoczno na lata 2020 – 2035. 
3. Nr XXVI/275/2020 - zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020. 
4. Nr XXVI/276/2020 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Opoczno na lata 2020 – 2024.  
Uchwała funkcjonuje. Ustalony został Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy na lata 2020 – 2024. Dokument zawiera założenia dotyczące zasad gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, począwszy od zmian liczbowych zasobu komunalnego oraz 
jego stan techniczny, zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, politykę czynszową, remontową, 
źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wskazanie innych działań mających na 
celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem. 

5. Nr XXVI/277/2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 
targowisk miejskich w Opocznie.  

Zmiana regulaminu targowisk miejskich wynikała z konieczności ustalenia odrębnych zasad 
korzystania z miejsc targowych, zlokalizowanych pod wiatą na targowisku miejskim przy ul. 
Piotrkowskiej 66 w Opocznie.  

6. Nr XXVI/278/2020 - w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego 
"Mój Rynek" w Opocznie.  

Uchwała dotyczy ustalenia zasad korzystania z miejsc targowych, zlokalizowanych pod wiatą 
na targowisku miejskim przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie. Wiata została wybudowana w 
ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 
ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w związku z tym zasady korzystania musiały być 
dostosowane do wymogów programu. 

7. Nr XXVI/279/2020 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego 
przy ul. E. Biernackiego.  

Zmiana planu w tym zakresie umożliwia realizację zamierzeń inwestycyjnych Starosty 
Opoczyńskiego. 

8. Nr XXVI/280/2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6.  

W Uchwale  Nr XXV/267/2020 zmieniono §3. 
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9. Nr XXVI/281/2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi K.W. na działanie Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym.  

Rada Miejska w Opocznie uznała skargę K.W. na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym w sprawie przydzielenia przedmiotów i klas do 
nauczania w roku szkolnym 2020/2021 za bezzasadną z przyczyn przedstawionych w 
uzasadnieniu do uchwały.  

 
Sesja XXVII z dnia 10.12.2020r. 
1. Nr XXVII/282/2020- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  
W uchwale wyrażono zgodę na zawarcie przez Gminę Opoczno z operatorami publicznego 
transportu umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 
ramach gminnych przewozów pasażerskich na 12 liniach komunikacyjnych.    

2. Nr XXVII/283/2020 - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Opoczno na lata 2020 - 2035.  

3. Nr XXVII/284/2020 - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.  
 
Sesja XXVIII z dnia 29.12.2020r. 
1. Nr XXVIII/285/2020 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2020.  
2. Nr XXVIII/286/2020 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opoczno na lata 2020 – 2035.  
3. Nr XXVIII/287/2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020. 
4. Nr XXVIII/288/2020 - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

zakładu budżetowego Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala".  
Ustalono na rok 2021 następującą wysokość stawki jednostkowej dotacji służącej do 
skalkulowania wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego: dopłata do  
kosztów utrzymania 1 m3 obiektu w wys. 49,49 zł/1m3.  

5. Nr XXVIII/289/2020 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu roku 2021.  

6. Nr XXVIII/290/2020 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opoczno na lata 2021 – 2036.  

7. Nr XXVIII/291/2020 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2021.  
8. Nr XXVIII/292/2020 - w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Opoczno.  
9. Nr XXVIII/293/2020 - w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy 

Opoczno - Zlewnia Libiszów i Mroczków.  
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych to dokument strategiczny, w którym 
zawarte są wykazy aglomeracji miejskich i wiejskich. Program pozwala zidentyfikować 
potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację.  
W związku ze zmianą przepisów wszystkie dotychczas obowiązujące aglomeracje uchwalone 
przed 1.01.2018 r. traciły ważność 31.12.2020 r na mocy art. 565 ust. 2 ustawy Prawo 
wodne. Zatem z końcem 2020 mijał termin uchwalenia zaktualizowanych aglomeracji.  
W związku z powyższym na Sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu 2020 roku podjęła dwie 
uchwały Rady Miejskiej dotyczące wykonania przeglądu i aktualizacji obszarów i granic 
aglomeracji miasta Zlewania Opoczno oraz Aglomeracji gminy Opoczno – Zlewnia Libiszów i 
Mroczków.  
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10. Nr XXVIII/294/2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".  

Wojewoda Łódzki w dniu 10 grudnia 2020 roku stwierdził  nieważność zapisów § 13 ust. 2, § 
13 ust. 5, § 13 ust. 6, § 13 ust. 9 oraz § 13 ust. 10 Załącznika do Uchwały Nr XXV/272/2020 
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. W związku z powyższym po 
uzgodnieniu ze służbami prawnymi Wojewody Łódzkiego przygotowano uchwałę zmieniającą 
zapisy § 13 załącznika do uchwały nr XXV/272/2020 Rady Miejskiej w Opocznie. 

11. Nr XXVIII/295/2020 - w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy 
Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny 
repatriantów.  

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o repatriacji dowodem dla osiedlenia się zapraszanej 
rodziny repatriantów jest uchwała rady gminy zawierająca zobowiązanie zapewnienia 
warunków do osiedlenia się poprzez wskazanie lokalu mieszkalnego, formy udostepnienia 
tego lokalu i źródeł utrzymania. Gmina spełniająca warunki, o których mowa w art. 21 ust.2  
lub 3 ww. ustawy składa wniosek o udzielenie dotacji do właściwego wojewody w terminie 
120 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie zapewnienia lokalu mieszkalnego kandydatowi 
na repatrianta, nie później jednak niż do dnia 10 września roku budżetowego zgodnie z art. 9 
ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie podziału 
rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”. 

12. Nr XXVIII/296/2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

W uchwale zmieniony został załącznik 1 zawierający uaktualniony wykaz przystanków, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno.  

13. Nr XXVIII/297/2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, 
poboru opłat oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie 
Gminy Opoczno.  

Uchwała zmieniająca odpłatność za korzystanie z miejsc targowych, zlokalizowanych pod 
wiatą na targowisku miejskim przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie, dostosowująca wysokość 
opłat do wymogów programu, w ramach, którego została dofinansowana inwestycja. 

14. Nr XXVIII/298/2020 - w sprawie zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miejskiej 
w Opocznie na rok 2021.  

Zatwierdzono harmonogram sesji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021, który stanowi 
załącznik do uchwały. W roku bieżącym jest on sukcesywne realizowany.  

15. Nr XXVIII/299/2020 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021. 

Rada Miejska w Opocznie zatwierdziła harmonogram pracy Komisji na rok 2021 zgodnie z 
załącznikiem do uchwały. W roku bieżącym jest on sukcesywne realizowany. 

16. Nr XXVIII/300/2020 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w 
Opocznie na rok 2021.  

Rada Miejska w Opocznie zatwierdziła harmonogram pracy Komisji na rok 2021 zgodnie z 
załącznikiem do uchwały. W roku bieżącym jest on sukcesywne realizowany. 
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17. Nr XXVIII/301/2020 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021. 

Rada Miejska w Opocznie zatwierdziła harmonogram pracy Komisji na rok 2021 zgodnie z 
załącznikiem do uchwały. W roku bieżącym jest on sukcesywne realizowany. 

18. Nr XXVIII/302/2020 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021. 

Rada Miejska w Opocznie zatwierdziła harmonogram pracy Komisji na rok 2021 zgodnie z 
załącznikiem do uchwały. W roku bieżącym jest on sukcesywne realizowany. 

19. Nr XXVIII/303/2020 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 
2021. 

Rada Miejska w Opocznie zatwierdziła harmonogram pracy Komisji na rok 2021 zgodnie z 
załącznikiem do uchwały. W roku bieżącym jest on sukcesywne realizowany. 

20. Nr XXVIII/304/2020 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021. 

Rada Miejska w Opocznie zatwierdziła harmonogram pracy Komisji na rok 2021 zgodnie z 
załącznikiem do uchwały. W roku bieżącym jest on sukcesywne realizowany. W roku 
bieżącym jest on sukcesywne realizowany. 

21. Nr XXVIII/305/2020 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, 
wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2021.  

Rada Miejska w Opocznie zatwierdziła harmonogram pracy Komisji na rok 2021 zgodnie z 
załącznikiem do uchwały. W roku bieżącym jest on sukcesywne realizowany. 
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