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Protokół Nr XXXV/2021 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 29 czerwca 2021r. 

Ad. pkt. 1. 

Otwarcie obrad. 

 

Trzydziestą piątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 29 czerwca 2021r., która 

odbyła się w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie otworzył Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Zbigniew Sobczyk wypowiadając formułę: „Otwieram trzydziestą piątą sesję Rady 

Miejskiej w Opocznie”. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych, iż w związku ze 

zmianami podjętymi przez Sejm odnośnie zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Sesje Rady 

Miejskiej w Opocznie są transmitowane na żywo w internecie. Transmisja obrad Rady 

Miejskiej odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jest udostępniana 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 

Ponadto poinformował, iż w związku z wprowadzeniem stanu epidemii wirusa COVID-

19 obrady sesji prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.  

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.                                       

 

 W obradach uczestniczy 21 radnych i Rada Miejska ma prawo podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Ad. pkt. 2 

 Przedłożenie porządku obrad. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został 

doręczony w wersji elektronicznej (program e-sesja), a wnioskodawcą wniesionych pod obrady 

projektów uchwał jest Burmistrz Opoczna.  

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedłożenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Protokołów Nr XXXIII i Nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie  

VIII kadencji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

5. Zapytania i wolne wnioski.  

6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2020 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania.  
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8. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2020. 

9. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskiwania 

środków zewnętrznych.  

10. Wykonanie budżetu gminy za rok 2020:  

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją                         

o stanie mienia komunalnego,  

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Opoczna.  

11. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno  

za 2020 rok,  

 b)  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna, 

 c)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 

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

  e)  zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

  f)  przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych będących 

własnością Gminy Opoczno, 

  g) przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw,  

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

wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych,  

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

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

stanowiącej własność Gminy Opoczno,  

k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030, 

l) przystąpienia do Związku Miast Polskich,  

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, 

n) rozpatrzenia petycji wielokrotnej  dotyczącej przyznania  ulgi na przejazdy komunikacją 

miejską osobom z niepełnosprawnością,  

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

p) rozpatrzenia petycji rodziców dzieci  uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w 

Szkole Podstawowej w Bielowicach dotyczącej planu ograniczenia jego działalności.  

12. Zamknięcie obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmiany do porządku obrad. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – w imieniu Burmistrza wnosi o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu „Budowa 

infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Opoczno” oraz upoważnienia Burmistrza 
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Opoczna do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1. Prosi, aby projekt 

uchwały umieścić w pkt. 11d. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza w 

sprawie wprowadzenia do porządku obrad jako pkt.11d projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie realizacji projektu „Budowa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy 

Opoczno” oraz upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia porozumienia z 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1. 

 Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła wniosek 

Burmistrza. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Ad. pkt. 3. 

Przyjęcie Protokołów Nr XXXIII i Nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie  

VIII kadencji. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokoły były wyłożone do wglądu                  

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

udostępnione radnym w informatorze programu e-sesja. 

Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXXIII sesji VIII kadencji 

Rady Miejskiej w Opocznie. 

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przeszedł do głosowania                       

i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej                       

w Opocznie VIII kadencji z dnia 28 maja 2021r. w wersji przedłożonej.   

Rada Miejska głosami:  za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0,  przyjęła protokół z obrad 

XXXIII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Opocznie z dnia 28 maja 2021r. 

Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXXIV sesji VIII kadencji 

Rady Miejskiej w Opocznie. 

Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przeszedł do głosowania                       

i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej                       

w Opocznie VIII kadencji z dnia 11 czerwca 2021r. w wersji przedłożonej.   

Rada Miejska głosami:  za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0,  przyjęła protokół z obrad 

XXXIV sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Opocznie z dnia 11 czerwca 2021r. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

Ad. pkt. 4 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
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Burmistrz odczytał sprawozdanie za okres od 29 maja do dnia 29 czerwca 2021r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, radny Marek Sijer, radny Mieczysław 

Wojciechowski, radny Wiesław Wołkiewicz, radna Jolanta Łuczka – Nita, Burmistrz Dariusz 

Kosno.  

 Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący zamknął ją i przeszedł do 

realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby połączyć punkty „Zapytania i 

wolne wnioski” oraz „Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2020 rok”. Zapytał, 

czy któryś z radnych jest przeciwny. Brak głosów. 

Ad. pkt. 5 i 6. 

 Zapytania i wolne wnioski oraz Debata o stanie Gminy Opoczno za 2020 rok. 

 Raport o stanie Gminy Opoczno za 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu z 

XXXIII sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021r. Ponadto Raport został 

udostępniony mieszkańcom Gminy Opoczno w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Opocznie oraz na stronie internetowej www.opoczno.pl.  

 

Zbigniew Sobczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, iż w miesiącu maju 

Burmistrz przedstawił Raport o stanie Gminy. Przypomniał, że w Raporcie zawarte są 

informacje dotyczące obszaru, który zajmuje Gmina Opoczno, demografii, stanu mienia 

komunalnego. W Raporcie wskazane są nieruchomości gminne oraz zasób mienia 

komunalnego. Opisany jest również przydział oraz wynajmowanie lokali mieszkalnych. 

Zawarto w nim informację o ładzie przestrzennym, który dotyczy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, studium wykonalności, postępy w tej kwestii oraz jak wiele 

terenów jest objętych planami zagospodarowania przestrzennego. Opisana jest infrastruktura 

komunalna, w tym transport publiczny z opisanymi trasami. Zawarto informacje o stanie sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oczyszczalni. Przedstawiono informację w zakresie 

czystości i porządku, ochrony powietrza, systemu odbioru odpadów komunalnych. Są 

wskazane zadania, które realizuje gmina, dotyczące zakresu zdrowia, oświaty, rolnictwa. W 

temacie rolnictwa opisano fundusz sołecki, warunki przyrodnicze gminy, kulturę fizyczną i 

sport. Opisano działania podejmowane przez Miejski Dom Kultury, Miejską Bibliotekę 

Publiczną oraz Muzeum Regionalne w Opocznie. W raporcie zawarto obszerne informacje 

dotyczące tematu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, 

obronności, OSP i Straży Miejskiej. Wspomniano o infrastrukturze informatycznej i 

monitoringu. Zawarto obszerną informację dotyczącą pomocy społecznej, inwestycji jak 
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również zamówień publicznych. Szeroko opisane są formy przeciwdziałania bezrobociu. Są 

również przedstawione programy, które zostały zrealizowane w trakcie 2020r.  

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Jadwiga Figura, która poruszyła następujące tematy: 

- droga dojazdowa do biogazowni zakładu Woy – Wojciechowski, która miała zostać wyłożona 

destruktem – zapytała czy zadanie jest możliwe do realizacji; 

- zapytała na kiedy zaplanowano zakończenie inwestycji na bazarze miejskim; 

- w imieniu KGW w Januszewicach prosi o rozwiązanie problemu braku świetlicy wiejskiej; 

- zapytała o plac zabaw na osiedlu Fiory przy ul. Małachowskiego, czy możliwa jest realizacja 

inwestycji; 

- prosi o wycięcie dwóch jarzębin przy ul. Kościelnej 7 (w okresie jesiennym); 

- ul. Krasickiego i ul. Piotrkowska (od ul. Szkolnej do Kapliczki) – uważa, że drogi te wymagają 

naprawy i prosi, aby w miarę możliwości pozyskać środki zewnętrzne na ich remont; 

- w imieniu osób poruszających się pod wiaduktem łączącym ul. Krasickiego z ul. 

Staropiotrkowską prosi, aby zwrócić się z wnioskiem do Komisji Bezpieczeństwa celem 

poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. 

Na pytania radnej odpowiedzi udzielił Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 

 

Radny Tadeusz Brola zapytał, czy harmonogram naprawy dróg przedstawiony radnym z 2019 

roku będzie nadal sukcesywnie realizowany, czy należy składać nowe wnioski? Poruszył 

również temat budowy przystanku autobusowego w okolicach restauracji „Cichy Dworek” przy 

drodze krajowej. Zapytał, czy w związku z dużymi kosztami jakie przedstawiła GDDKiA jest 

możliwość partycypacji gminy w kosztach budowy. 

Na pytania radnego odpowiedzi udzielił Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 

 

Radny Mieczysław Wojciechowski, który poruszył następujące tematy: 

- postuluje, aby sołectwa, które wykażą taką chęć mogły przeznaczać część funduszu 

sołeckiego na sprzątanie terenu w swojej miejscowości; 

- proponuje, aby w następnym roku kalendarzowym przeprowadzać dwa koszenia na terenach 

wiejskich tj. pierwsze do 30 czerwca, a drugie do 31 sierpnia, gdyż uważa, że jedno koszenie 

to zdecydowanie za mało; 

- zgłosił konieczność naprawy drogi w Kruszewcu od szkoły w stronę posesji nr 1, ponadto 

uważa, że w przyszłym roku PGK powinno dodatkowo ogłosić przetarg na naprawę dróg; 

- prosi o wykonanie przejścia dla pieszych w okolicach firmy Remtrak w Libiszowie – zapytał 

czy w tej sprawie była prowadzona rozmowa z Gminą Drzewica do której należy fragment 

drogi; 

- apeluje o wycięcie gałęzi na skrzyżowaniu od drogi powiatowej w stronę bloków w 

Libiszowie. 

Na pytania radnego odpowiedzieli Burmistrz Dariusz Kosno oraz Prezes Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej w Opocznie Krzysztof Owczarski. 
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Radny Marek Statkiewicz także prosi, aby koszenie poboczy w miejscowościach wiejskich 

rozpoczynało się wcześniej. Ponadto prosi, aby wnioski składane przez radnych na sesji były 

realizowane.  

Do wypowiedzi radnego odniósł się Burmistrz Dariusz Kosno. 

Radny Jakub Biernacki poruszył następujące tematy: 

- w związku z informacją na temat złej jakości wody w zalewie zapytał, czy były prowadzone  

 rozmowy z Wodami Polskimi oraz osobą prywatną, która jest właścicielem małej elektrowni 

na temat poprawy stanu wody w zalewie. Prosi o przygotowanie informacji przez odpowiedni 

Wydział Urzędu Miejskiego; 

- zapytał ile wniosków wpłynęło w ramach Budżetu Obywatelskiego; 

- w związku z występem Opocznianina na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio zapytał, czy jest 

możliwość zorganizowania strefy kibica; 

- poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 

Samorządu w miesiącu sierpniu procedowany będzie temat powołania jednostek 

organizacyjnych oraz pomocniczych Gminy Opoczno, jak również będzie kontynuowana 

rozmowa na temat organizacji pracy Rady Miejskiej. W związku z tym zachęca wszystkich 

radnych do zaangażowania się w dyskusję na te tematy;  

- prosi o przygotowanie informacji na temat ilości psów na terenie gminy (posiadających 

książeczkę), które mogłyby zostać zaczipowane;  

- odniósł się do organizacji sprzątania miasta zwłaszcza w soboty, niedziele i poniedziałki rano. 

Uważa, że należy zorganizować odpowiednie służby, aby w tych dniach sprzątały najbardziej 

newralgiczne miejsca w mieście; 

- poruszył temat monitoringu w mieście. Zapytał na jakim etapie jest wymiana serwera. Zwrócił 

się z prośbą, aby zorganizować spotkanie radnych w Straży Miejskiej oraz o przygotowanie 

informacji, gdzie na terenie miasta i gminy rozlokowane są kamery monitoringu (w formie 

mapy z zaznaczonymi punktami). 

Na pytania radnego odpowiedzieli Burmistrz Dariusz Kosno, Prezes Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej w Opocznie Krzysztof Owczarski oraz Prezes Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Opocznie Marcin Jędrasik. 

Radny Jan Zięba również poruszył temat czystości i porządku w mieście. Uważa, iż należy 

poprawić system sprzątania ulic zwłaszcza w weekendy. Prosi również o rzetelną realizację 

wniosków radnych.  

Do wypowiedzi radnego odniósł się Burmistrz Dariusz Kosno. 

 

 Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący zamknął ją i przeszedł do 

realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania. 
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 Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów zamknął ją i przeszedł do 

głosowania nad projektem uchwały.  

 Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę Nr 

XXXV/365/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący ogłosił 10 min. przerwy. 

Po przerwie. 

 

Ad. pkt 8. 

 Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2020. 

A) Marcin Jędrasik – Prezes ZGM Sp. z o.o.- przedstawił sprawozdanie spółki za 2020 rok, 

które stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów zamknął ją i przeszedł do 

sprawozdania kolejnej spółki. 

B) Krzysztof Owczarski – Prezes PGK Sp. z o.o. - przedstawił sprawozdanie spółki za 2020 

rok, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów zamknął ją i przeszedł do 

sprawozdania kolejnej spółki. 

C) Robert Grzesiński – Prezes MPK Sp. z o. o. - przedstawił sprawozdanie spółki za 2020 rok, 

które stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Figura, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew 

Sobczyk, radny Jakub Biernacki. 

Jakub Biernacki – radny – prosi o przygotowanie informacji dotyczącej cennika reklam na 

autobusach MPK. 

Ad. pkt. 9. 

 Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych. 

Krzysztof Owczarski – Prezes PGK Sp. z o.o. – przedstawił informację na temat sanitacji 

Gminy Opoczno (załącznik nr 8 do protokołu). 
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Sylwia Olędzka – Dyr. Wydz. Funduszy Europejskich – przedstawiła informację na temat 

możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na cele sanitacji Gminy Opoczno (załącznik 

nr 9 do protokołu). 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: radny Krzysztof Grabski, radny Andrzej Rożenek, radny Mieczysław 

Wojciechowski, radna Jadwiga Figura, Dyr. Wydz. FE Sylwia Olędzka, Prezes PGK Krzysztof 

Owczarski. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący zamknął ją i przeszedł do 

realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 10. 

  Wykonanie budżetu gminy za 2020r. 

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o 

stanie mienia komunalnego,  

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego /załącznik nr 10 do protokołu /. 

Dane uzupełniające do wykonania budżetu za 2020 rok stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 

Wyjaśnienia do wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020 rok stanowią załącznik nr 12 do 

protokołu. 

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie finansowe /załącznik nr 13 

do protokołu /. 

Informacja do korekty zysku i strat jednostki stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Nr 

II/95/2021 z dnia 11 maja 2021r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z 

wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020r., w której RIO pozytywnie opiniuje 

sprawozdanie Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu za 2020r. /załącznik nr 15 do 

protokołu /. 

d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna, 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił Uchwałę Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Opoczna za 2020 rok /załącznik nr 16 do protokołu/.        
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Janusz Klimek – Sekretarz Miasta -  przedstawił Uchwałę Składu Orzekającego Nr II/131/2021 

z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Opocznie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Opoczna za 2020 rok, w którym RIO 

pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie 

udzielenia absolutorium  Burmistrzowi za 2020 rok /załącznik nr 17 do protokołu/.     

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję. Wobec braku głosów zamknął ją i przeszedł do 

realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 11 

 Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

2020 rok,  

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/366/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania 

budżetu Gminy Opoczno za 2020 rok. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

b)  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/367/2021 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna. 

 

Zbigniew Sobczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – w imieniu wszystkich radnych 

Rady Miejskiej w Opocznie złożył gratulacje Burmistrzowi Opoczna w związku z uzyskaniem 

absolutorium. 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – podziękował radnym za pozytywną ocenę sprawozdania 

z wykonania budżetu jak również Skarbnikowi Gminy oraz Zastępcy Skarbnika za pracę nad 

budżetem gminy. 

W dyskusji głos zabrał również radny Andrzej Pacan. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

c)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 

  Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/368/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu „Budowa infrastruktury wodno – 

ściekowej na terenie Gminy Opoczno” oraz upoważnienia Burmistrza Opoczna do 

zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/369/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie realizacji projektu „Budowa 

infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Opoczno” oraz upoważnienia Burmistrza 

Opoczna do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

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

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję.  

 

W dyskusji głos zabrała radna Jadwiga Figura, Z-ca Burmistrza Tomasz Łuczkowski. 
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Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący Rady ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/370/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno 

na lata 2021-2036. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

 f)  zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

 Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/371/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

g)  przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych będących 

własnością Gminy Opoczno, 

Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/372/2021 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni 

zewnętrznych będących własnością Gminy Opoczno. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

h) przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw,  

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

przedstawiła projekt uchwały. 
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Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/373/2021 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

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

wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych,  

Anna Nalewczyńska – Dyrektor Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 

uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

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

nr XXXV/374/2021 w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób 

fizycznych. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

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

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

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

nr XXXV/375/2021 w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno 

na rok szkolny 2021/2022. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

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

stanowiącej własność Gminy Opoczno,  
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Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – przedstawiła 

projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/376/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. 

Opocznie, obr.10, stanowiącej własność Gminy Opoczno. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

l) 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. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/377/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

 m) przystąpienia do Związku Miast Polskich,  

 Tomasz Łuczkowski – Z-ca Burmistrza Opoczna – przedstawił projekt uchwały. 

  

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

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

nr XXXV/378/2021 w sprawie: przystąpienia do Związku Miast Polskich. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

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

Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną 
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odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno z zakresu spraw 

gminnych dróg, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

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

nr XXXV/379/2021 uchylającą 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, 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

o) rozpatrzenia petycji wielokrotnej  dotyczącej przyznania  ulgi na przejazdy 

komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/380/2021 w sprawie: rozpatrzenia petycji wielokrotnej  dotyczącej przyznania  ulgi 

na przejazdy komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

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

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknął i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw - 2, wstrz. – 4, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/381/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez 

Pana Zdzisława Śpiewaka. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

 

r) 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. 

 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję.  

W dyskusji głos zabrali: radna Magdalena Belica, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba. 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący Rady zamknął ją i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 9, przeciw - 3, wstrz. – 4, podjęła uchwałę                                         

nr XXXV/382/2021 w sprawie: rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do 

Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach dotyczącej planu ograniczenia 

jego działalności. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 35 do protokołu. 

Wszystkie projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

Ad. pkt. 12. 

Zamknięcie obrad. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Zbigniew Sobczyk podziękował 

obecnym za udział i zamknął XXXV sesję Rady Miejskiej VIII kadencji wypowiadając 

stosowną formułę: „Zamykam trzydziestą piątą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 14.35 

 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 13 lipca 2021r. 

 

Sesja on – line dostępna pod adresem: 

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

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 

Zbigniew Sobczyk 
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Protokołowała: 

B. Kędziora 

Inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

 

A. Firmowska  

Referent w Biurze Rady Miejskiej  

 

 

 


