Protokół Nr 5/2021
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 maja 2021r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola Przewodniczący Komisji.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z posiedzeń komisji.
Ad. pkt. 1.
Otwarcie posiedzenia.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji - otworzył zdalne posiedzenie Komisji
i powitał wszystkich obecnych.
Przewodniczący komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w
Opocznie są transmitowane na żywo w internecie. Transmisja obrad odbywa się
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno.
Przewodniczący poinformował, iż w związku z wprowadzonym stanem
epidemii oraz wystąpieniem w Opocznie potwierdzonych przypadków wirusa
COVID-19, obrady komisji prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych.
Przewodniczący sprawdził, czy wszyscy radni widzą i słyszą obrady.
Następnie odczytał listę obecności, a radni potwierdzali swoją obecność.
Ad. pkt. 2.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku
posiedzenia /załącznik nr 1 do protokołu/.
Jakub Biernacki - radny – poprosił o przełożenie tematów dot. powołania
jednostek konsultacyjnych Gminy Opoczno, organizacji pracy Rady Miejskiej
oraz herbu na następne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu. Prosi, aby na kolejnym posiedzeniu Komisji
Rolnictwa była obecna p. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Przewodniczący
poszczególnych komisji, a w tematyce herbu p. T. Łuczkowski - Zastępca
Burmistrza oraz p. A. Grabowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowaną
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zmianę w porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia 2021r.
4. Drogi dojazdowe do pól – realizacja składanych wniosków.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
W dyskusji głos zabrali: radny Jakub Biernacki, radny Tadeusz Brola.
Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia 2021r.
Przewodniczący poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie nr
4/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej w terminie wymaganym Statutem Gminy, jak również projekt
protokołu został zamieszczony w informatorze programu e - sesja.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 27 kwietnia 2021r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z
posiedzenia Nr 4/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.
Ad. pkt. 4.
Drogi dojazdowe do pól – realizacja składanych wniosków.
Andrzej Snopczyński – Dyrektor Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
przedstawił informację /załącznik nr 2 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Jan Zięba, radny Andrzej Rożenek, radny Tadeusz
Brola, radny Marek Statkiewicz, radny Wiesław Wołkiewicz, Prezes PGK Sp. z
o.o. Krzysztof Owczarski, Dyrektor Wydz. TI Andrzej Snopczyński.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
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Ad. pkt. 5.
Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w sprawach:
a) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie,
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 3
do protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-

2036,
Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik
nr 4 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Tadeusz Brola, Sekretarz Miasta Janusz Klimek.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021,
Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik
nr 5 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
Wiesława Kurowska – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do
kąpieli,
Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji – przedstawiła projekt
uchwały /załącznik nr 7 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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f) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości
do zasobu mienia komunalnego,
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, Dyrektor Wydz. GN Marzanna
Wojciechowska.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie,
obr. 21, stanowiącej własność Gminy Opoczno,
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 2, przeciw - 0, wstrz. - 4 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Opocznie,
obr. 23, stanowiących własność Gminy Opoczno,
Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Tadeusz Brola, radny Andrzej Rożenek, Dyrektor
Wydz. GN Marzanna Wojciechowska.
Komisja głosami: za – 1, przeciw - 4, wstrz. - 1 negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno”
oraz nadania jej statutu,
Waldemar Plewa – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – przedstawił projekt
uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata
2021-2027”,
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 12
do protokołu/.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 – 2027 stanowi
załącznik do protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 28.05.21r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II,
Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego,
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 13
do protokołu/.
Komisja głosami: za – 3, przeciw - 1, wstrz. - 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) likwidacji zakładu budżetowego – Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”
w Opocznie,
Beata Wiktorowicz – Zastępca Dyrektora Wydz. Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/.
W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, Sekretarz Miasta Janusz Klimek.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
m) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Samodzielny
Pluton Opoczno JS 2026 Końskie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
n) niewyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Pana
Zdzisława Śpiewaka,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
o) niewyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Pana
Michała Pardę,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
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p) rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do Punktu
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach dotyczącej planu
ograniczenia jego działalności.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Ad. pkt. 9.
Zapytania i wolne wnioski.
Brak głosów w dyskusji.
Ad. pkt. 9.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia komisji 10.10.
Sesje i Komisje Rady Miejskiej są transmitowane on – line na kanale YouTube
gminy Opoczno.
Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem:
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola

Protokołowała:
Katarzyna Zaroda – Olkowska
Pomoc Administracyjna w Biurze Rady Miejskiej
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