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Protokół Nr 6/2021 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 23 czerwca 2021r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Jolanta Łuczka - Nita - Wiceprzewodnicząca Komisji. 

Lista obecności radnych znajduje się w teczce z posiedzeń komisji. 

 

Ad. pkt. 1. 

 Otwarcie posiedzenia.  

Jolanta Łuczka – Nita – Wiceprzewodnicząca Komisji – otworzyła zdalne posiedzenie Komisji 

i powitał wszystkich obecnych. 

 Wiceprzewodnicząca komisji poinformowała, 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. 

 Wiceprzewodnicząca poinformowała, 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. 

 Wiceprzewodnicząca sprawdziła, czy wszyscy radni widzą i słyszą obrady. Następnie 

odczytała listę obecności, a radni potwierdzali swoją obecność. 

Ad. pkt. 2.  

 Przyjęcie porządku posiedzenia.  

 Wiceprzewodnicząca zapytała, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku 

posiedzenia (załącznik nr 1 do protokołu). Brak głosów.   

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja 2021r. 

4. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. 

5. Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za rok 2020. 

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 
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8. Zamknięcie posiedzenia.  

Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia bez zmian.  

Ad. pkt. 3 

 Przyjęcie protokołu z miesiąca maja 2021r.  

 Wiceprzewodnicząca poinformowała, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie nr 5/21 z dnia 24 maja 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.  

Wiceprzewodnicząca zapytała, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.  

 Wobec braku uwag Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 24 maja 2021r.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia Nr 5/21  

z dnia 24 maja 2021r. 

Ad. pkt. 4 

 Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik nr 2 do 

protokołu). 

W dyskusji głos zabrali: radna Jolanta Łuczka-Nita, radny Mieczysław Wojciechowski, radna 

Alicja Szczepaniak, Burmistrz Dariusz Kosno, Dyr. Wydz. Edukacji Marek Ziębicki. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 5  

Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za rok 2020. 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy - przedstawiła informację z wykonania budżetu Gminy 

Opoczno za rok 2020. 

Ponadto radni zapoznali się z:  

- danymi uzupełniającymi do wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020r, 

- Uchwałą Nr II/95/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 

dnia 11 maja 2021r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z wykonania 

budżetu za 2020r. 

- sprawozdaniem finansowym, 

- wyjaśnieniami do wykonania budżetu za 2020r. w części opisowej, 

- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 02.06.2021r. 

- Uchwałą Nr II/131/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 

dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
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Opocznie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Opoczna, 

- informacją do korekty rachunku zysku i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonego 

na dzień 31.12.2020r. 

Wszystkie w/w informacje stanowią załącznik do protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w 

Opocznie z dnia 29.06.2021r. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 6 

 Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

A) Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za rok 2020. 

 Raport o stanie gminy stanowi załącznik do protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej                            

w Opocznie z dnia 28.05.2021r. Debata zostanie przeprowadzona podczas posiedzenia Rady 

Miejskiej w dniu 29.06.2021r. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

B) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

C) Spółki Gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2020. 

 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami przygotowanym przez Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Opocznie (załącznik nr 4 do protokołu), Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Opocznie (załącznik nr 5 do protokołu) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacji w Opocznie (załącznik nr 6 do protokołu). 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

D) Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania, 

środków zewnętrznych. 

 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w Opocznie (załącznik nr 7 do protokołu) oraz przez Wydział 

Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 8 do protokołu). 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

E) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 

2020 rok,  

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9 do 

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

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 10 do 

protokołu). 

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

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 

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

protokołu). 

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

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

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

protokołu). 

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

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

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

protokołu). 

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

f)  przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych będących 

własnością Gminy Opoczno, 

Katarzyna Niewadzi – Dyr. Wydz. Sportu i Rekreacji – przedstawiła projekt uchwały (załącznik 

nr 14 do protokołu). 

W dyskusji głos zabrali: radna Alicja Szczepaniak, radna Jolanta Łuczka – Nita, radny 

Zbigniew Sobczyk, Dyr. Wydz. SiR Katarzyna Niewadzi.  

Radna Alicja Szczepaniak – prosi o ponowne przeanalizowanie §3.1 Regulaminu korzystania 

z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Opoczno. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

g) przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw,  

Beata Wiktorowicz – Z-ca Dyr. Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 

przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 15 do protokołu). 
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W dyskusji głos zabrali: Burmistrz Dariusz Kosno, radna Alicja Szczepaniak, radna Jolanta 

Łuczka – Nita, Dyr. Wydz. Prawnego Sylwia Stępień – Adamczyk. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

h) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych,  

Anna Nalewczyńska – Dyr. Wydz. Podatku i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt uchwały 

(załącznik nr 16 do protokołu). 

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

i) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 2021/2022, 

Marek Ziębicki – Dyr. Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 17 do 

protokołu). 

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

 j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr.10, 

stanowiącej własność Gminy Opoczno,  

Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – przedstawiła projekt 

uchwały (załącznik nr 18 do protokołu). 

Głos w dyskusji zabrał Burmistrz Dariusz Kosno. 

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

k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030, 

Sylwia Olędzka – Dyr. Wydz. Funduszy Europejskich – przedstawiła projekt uchwały 

(załącznik nr 19 do protokołu). 

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

l) przystąpienia do Związku Miast Polskich,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 20 do 

protokołu). 

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

m) uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie powierzenia Spółce 

Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno z zakresu spraw 

gminnych dróg, 
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Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 21 do 

protokołu). 

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

n) rozpatrzenia petycji wielokrotnej  dotyczącej przyznania  ulgi na przejazdy 

komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 22 do 

protokołu). 

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

o) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Pana Zdzisława Śpiewaka, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 23 do 

protokołu). 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.  

p) rozpatrzenia petycji rodziców dzieci  uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w 

Szkole Podstawowej w Bielowicach dotyczącej planu ograniczenia jego działalności.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 24 do 

protokołu). 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.  

Ad. pkt. 7 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Radna Alicja Szczepaniak – w imieniu mieszkańców Osiedla Piastowskiego zwróciła się z 

prośbą o zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń na tym osiedlu (w okolicach placu zabaw lub na 

boisku obok Komendy Powiatowej Policji). 

 

Radny Mieczysław Wojciechowski – prosi o udostępnienie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej harmonogramu koszenia poboczy dróg i rowów na terenach wiejskich wraz z 

udzieleniem informacji w ilu sołectwach zostały wykonane te prace, a w ilu nie oraz kiedy 

rozpoczęto koszenie i do kiedy potrwa? 

Ponadto w dyskusji głos zabrali: radna Magdalena Belica, Dyr. Wydz. Edukacji Marek 

Ziębicki, Burmistrz Dariusz Kosno, radna Jolanta Łuczka – Nita. 

Ad. pkt. 8 

 Zamknięcie obrad.  

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia komisji 10.50. 

Sesje i Komisje Rady Miejskiej są transmitowane on – line na kanale YouTube gminy Opoczno.  
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Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem: 

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

 

 

 

                                                                                Wiceprzewodnicząca Komisji  

                                                                                       Jolanta Łuczka - Nita 

 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Firmowska 

Referent w Biurze Rady Miejskiej 
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