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Protokół Nr 8/2021 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania 

Prawa Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 26 sierpnia 2021r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności radnych znajduje się w teczce z posiedzeń komisji. 

Ad. pkt. 1. 

 Otwarcie posiedzenia.  

Andrzej Rożenek – 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. 

W komisji uczestniczy 10 radnych. 

Ad. pkt. 2.  

 Przyjęcie porządku posiedzenia.  

 Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 

/załącznik nr 1 do protokołu/. Brak głosów. 

Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 1 przyjęła porządek posiedzenia komisji. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedłożenie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca  br.  

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. z uwzględnieniem 
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realizacji zadań inwestycyjnych.  

5. Sprawozdanie z prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2021r.  

6. Funkcjonowanie świetlic wiejskich.  

7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia.  

Ad. pkt. 3.  

 Przyjęcie protokołu z miesiąca czerwca i lipca br.  

 Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 6/2021 z dnia 25 czerwca 2021r. oraz Nr 7/2021 z dnia 

16 lipca 2021r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym 

Statutem Gminy jak również projekty protokołów zostały zamieszczony w informatorze 

programu e- sesja. 

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu Nr 6/2021 z dnia 25 czerwca 

2021r. 

 Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 25 czerwca 2021r. 

 Komisja głosami: za – 9, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia Nr 

6/2021  z dnia 25 czerwca 2021r. 

Następnie poddał pod głosowanie protokół nr 7/2021 z dnia 16 lipca 2021r. 

 Komisja głosami: za – 7, przeciw - 1, wstrz. - 0 przyjęła protokół  z posiedzenia Nr 

7/2021  z dnia 16 lipca 2021r. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jakub Biernacki, radny Andrzej Rożenek. 

Ad. pkt. 4 

 Realizacja budżetu gminy w I półroczu 2021r. z uwzględnieniem realizacji zadań 

inwestycyjnych. 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła informację o realizacji budżetu  Gminy 

Opoczno za I półrocze 2021r., która stanowi załącznik do protokołu z XXXVI sesji Rady 

Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2021r. 

W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Figura, radny Jakub Biernacki, radny Andrzej 

Rożenek, Dyr. Wydz. TI Andrzej Snopczyński, Skarbnik Magdalena Ślęzak. 

Radna Jadwiga Figura - prosi o oznakowanie dojazdu do cmentarza przy ul. Rolnej. 
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Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 5 

 Sprawozdanie z prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii za I półrocze 2021r.  

Krzysztof Miros – Przewodniczący MKRPA – przedstawił informację (załącznik nr 2 do 

protokołu). 

 Ponadto komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2021 roku (załącznik nr 3 do protokołu). 

W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Figura, radny Andrzej Rożenek. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 6 

 Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 

Zdzisław Miękus – Dyr. MDK w Opocznie – przedstawił informację, która stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Rożenek. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 7. 

 Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu roku 2021, 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 5 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 6 do 

protokołu). 

Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 
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Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 7 do 

protokołu). 

Komisja głosami: za - 8, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

w obrębie Międzybórz, 

Justyna Małachowska – Dyr. Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawiła projekt uchwały (załącznik 

nr 8 do protokołu). 

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

e) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opoczno,  

Justyna Małachowska – Dyr. Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawiła projekt uchwały (załącznik 

nr 9 do protokołu). 

W dyskusji głos zabrali: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, Prezes Spółki WIS Jerzy 

Siwek, radny Jakub Biernacki, radny Andrzej Rożenek, Projektantka Anna Woźnicka, Dyr. 

Wydz. RM Justyna Małachowska. 

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

f) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w 

trybie bezprzetargowym, 

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

uchwały (załącznik nr 10 do protokołu). 

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

g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Opoczno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,  

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

uchwały (załącznik nr 11 do protokołu). 

W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Pręcikowski, radny Jakub Biernacki, Burmistrz Dariusz 

Kosno, Dyr. Wydz. GN Marzanna Wojciechowska. 

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

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 12 do 

protokołu). 

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

Biernacki, prezes MPK Robert Grzesiński. 

Radny Krzysztof Grabski - wnioskuje o ustalenie jednakowej ceny za przewóz osób na terenie 

całej gminy w wysokości 2 zł. W związku z tym prosi o przygotowanie stosownej uchwały na 

następną sesję Rady Miejskiej. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.    

i) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod 

nazwą „Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu. 

Waldemar Plewa – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – przedstawił projekt uchwały 

(załącznik nr 13 do protokołu). 

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

Przewodniczący Komisji ogłosił 5 min przerwy celem sprawdzenia obecności radnych. 

Po przerwie. 

Obecnych na posiedzeniu komisji jest 6 radnych. 

B) Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 

(organizacja pracy). 

Marek Ziębicki – Dyr. Wydz. Edukacji – przedstawił informację, która stanowi załącznik nr 14 

do protokołu. 

W dyskusji głos zabrał: radny Jakub Biernacki, Dyr. Wydz. Edukacji Marek Ziębicki. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

C) Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno. 

Dominika Chybowska – Dyr. Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła informacje (załącznik 

nr 15 do protokołu). 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
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D) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2021r. 

Radni zapoznali się z materiałem, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad. pkt. 8. 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Komisja zaopiniowała przedłożone dodatkowo projekty uchwał następująco: 

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 17 do 

protokołu). 

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

b) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na 

nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 18 do 

protokołu). 

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

c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 19 do 

protokołu). 

Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.    

Ponadto głos w dyskusji zabrał: radny Andrzej Rożenek, Sekretarz Janusz Klimek. 

 

Ad. pkt. 9 

 Zamknięcie posiedzenia.  

 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia komisji 12.20. 

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 

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

                                                                                       Andrzej Rożenek 

 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Firmowska 

Referent w Biurze Rady Miejskiej 


