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Protokół Nr XXXVI/2021 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 31 sierpnia 2021r. 

Ad. pkt. 1. 

Otwarcie obrad. 

 

Trzydziestą szóstą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 31 sierpnia 2021r., która 

odbyła się w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie otworzyła Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Anna Zięba wypowiadając formułę: „Otwieram trzydziestą szóstą sesję Rady 

Miejskiej w Opocznie”. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała 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 poinformowała, iż w związku z wprowadzeniem stanu epidemii wirusa 

COVID-19 obrady sesji prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.  

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba wraz z Burmistrzem Opoczna Dariuszem 

Kosno oraz Dyrektorem Biura Posła Roberta Telusa p. Rafałem Skoczylasem wręczyli grant 

sołecki Sołtysowi wsi Modrzew Panu Henrykowi Rafalskiemu. 

 

Przewodnicząca sprawdziła listę obecności. 

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. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, 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. 
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3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie  

VIII kadencji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

5. Zapytania i wolne wnioski.  

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2021r. z uwzględnieniem 

realizacji zadań inwestycyjnych. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu roku 2021, 

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

c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

w obrębie Międzybórz,  

e) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opoczno,  

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

w trybie bezprzetargowym, 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Opoczno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,  

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,  

i) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej 

pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu. 

8. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego  

roku szkolnego (organizacja pracy). 

9. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w I półroczu 2021r. 

10. Funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz koszty ich funkcjonowania. 

11. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  

12. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2021r. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są propozycje zmiany do porządku obrad. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – w imieniu Burmistrza złożył wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad jako pkt. 7a projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Opoczyńskiemu.  
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 Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad jako pkt. 7a projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu. 

 Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła wniosek 

Burmistrza. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – w imieniu Burmistrza złożył wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad jako pkt. 7g projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad jako pkt. 7g projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych. 

 Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła wniosek 

Burmistrza. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – w imieniu Burmistrza złożył wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad jako pkt. 7j projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na nieruchomość stanowiącą własność 

osób fizycznych. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad jako pkt. 7j projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na nieruchomość stanowiącą 

własność osób fizycznych. 

 Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła wniosek 

Burmistrza. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – w imieniu Burmistrza złożył wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad jako pkt. 7m projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad jako pkt. 7m projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

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

Burmistrza. 
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Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedłożenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.  

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

5. Zapytania i wolne wnioski.  

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2021r. z uwzględnieniem 

realizacji zadań inwestycyjnych. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu roku 2021, 

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

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

w obrębie Międzybórz,  

f) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opoczno,  

g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

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

trybie bezprzetargowym, 

i) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Opoczno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,  

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

nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych, 

k)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, 

l) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod 

nazwą „Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu, 

m) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z 

tych przystanków. 

8. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 

(organizacja pracy).  

9. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I 

półroczu 2021r. 

10. Funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz koszty ich funkcjonowania. 
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11. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  

12.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2021r. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. pkt. 3. 

Przyjęcie Protokołu Nr XXXV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, iż protokół był wyłożony do wglądu                  

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

udostępniony radnym w informatorze programu e-sesja. 

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

Rady Miejskiej w Opocznie. 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskiej przeszła do głosowania                       

i zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej                       

w Opocznie VIII kadencji z dnia 29 czerwca 2021r. w wersji przedłożonej.   

Rada Miejska głosami:  za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0,  przyjęła protokół z obrad 

XXXV sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Ad. pkt. 4 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

  

Burmistrz odczytał sprawozdanie za okres od 29 czerwca do dnia 31 sierpnia 2021r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, radny Marek Sijer, radna 

Jadwiga Figura, radny Mieczysław Wojciechowski, radny Marek Statkiewicz, radny Zbigniew 

Sobczyk, radny Wiesław Wołkiewicz, radny Jakub Biernacki, Burmistrz Opoczna Dariusz 

Kosno. 

 Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją i przeszła do 

realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 5  

 Zapytania i wolne wnioski. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Jakub Biernacki: 
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- prosi o udostępnienie radnym projektu „Zalew pełen energii” oraz projektów złożonych w 

ramach programu „Polski ład”, 

- uważa , iż należy kompleksowo zająć się organizacją ścieżek rowerowych na terenie miasta i 

całej gminy. 

Do wniosków radnego odniósł się Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 

 

Radna Jadwiga Figura: 

- uważa, iż jest konieczne wybudowanie dworca kolejowego na stacji Opoczno Południe jak 

również potrzebna jest odnowa budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej tak, aby mógł 

on służyć mieszkańcom, 

- zapytała, czy jest możliwość, aby właściciele posesji przy ul. Kopernika 5 mogli korzystać z 

dojazdu do swoich posesji od ul. Kossaka, 

- w imieniu kupców handlujących przy bazarku na ul. Piotrkowskiej prosiła, aby pozwolić im 

handlować w dotychczasowych miejscach. 

Na pytania i wnioski radnej odpowiedział Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 

Radny Mieczysław Wojciechowski: 

-  w kwestii budowy pobocza z utwardzonego kruszywa od firmy Remtrak w stronę Kruszewca 

wraz z przejściem dla pieszych – zapytał, czy jest możliwość porozumienia się z Burmistrzem 

Gminy Drzewica i przejęcia tej drogi przez Gminę Opoczno w formie użyczenia; uważa, że w 

tym celu należy zorganizować wizję lokalną, 

- prosi o wycięcie zarośli z pobocza od Remtraka w stronę Kruszewca (odcinek pod górkę do 

skrętu w lewo), uważa również, że nie powinien znajdować się tam parking, gdyż kierowcy 

mają ograniczoną widoczność, 

- zgłosił zastrzeżenia do sprzątania terenów wiejskich przez PGK, uważa że kosze na śmieci są 

zbyt rzadko opróżniane, 

- ponawia swoją prośbę dotyczącą koszenia terenów wiejskich, aby odbywało się ono dwa razy 

tzn. do końca czerwca oraz do końca września, 

- wnioskuje, aby od nowego roku świetlicowe pracowały na pół etatu, 

- prosi o przygotowanie zestawienia za pierwsze półrocze 2021r. dotyczącego wykonanych 

remontów w świetlicach wiejskich oraz za jaką kwotę zostały one wykonane; prosi aby 

wyodrębnić w budżecie gminy na 2022r. dla MDK środki z przeznaczeniem na wykonanie 

najpilniejszych remontów, 

- zapytał, czy istnieje możliwość dofinansowania przez gminę budowy świetlicy w Libiszowie 

Kolonii. 

Do wypowiedzi radnego odniósł się Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, Dyrektor MDK w 

Opocznie Zdzisław Miękus oraz Prezes PGK w Opocznie Krzysztof Owczarski.  

Radny Zbigniew Sobczyk: 

- prosi, aby w inwestycjach na przyszły rok uwzględnić budowę chodnika przy ul. Parkowej, 

- w imieniu mieszkańców zwraca się z prośbą o zainstalowanie ławek, koszy na śmieci oraz 

oświetlenia na ul. Ceramicznej oraz ul. Przemysłowej, 

- prosi o realizację inwestycji w zakresie budowy drogi wraz ze ścieżką rowerową przy ul. 

Starzyńskiego. 
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Do wniosków radnego odniósł się Burmistrz Dariusz Kosno. 

 

 Radny Wiesław Wołkiewicz: 

- prosi, aby w zakresie inwestycji uwzględnić budowę drogi przebiegającej przez miejscowości 

Bielowice – Dzielna – Wola Załężna. 

Do wniosku radnego odniósł się Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 

 

Radny Marek Statkiewicz: 

- zaproponował, aby zorganizować spotkanie wszystkich zainteresowanych handlem na 

bazarku oraz sołtysów celem wypracowania porozumienia. 

Do wniosku radnego odniósł się Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 

 

Radny Andrzej Rożenek:  

- poruszył problem zalewania posesji na ul. Wapiennej oraz ul. Mokrej, prosi aby znaleźć 

rozwiązanie tego problemu. 

Odpowiedzi radnemu udzielił Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno oraz Prezes PGK Sp. z o.o. 

Krzysztof Owczarski. 

 

Radny Tadeusz Brola: 

- w imieniu mieszkańców osiedla w Mroczkowie Gościnnym zgłosił wniosek do Komisji 

Bezpieczeństwa, aby na drodze przebiegającej przez osiedle ustawić znak ograniczenia 

prędkości lub strefa zamieszkania. 

Do wniosku radnego odniósł się Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 

 

Radny Jan Zięba: 

- zasygnalizował, iż drogi które wykonywane były w pierwszej kolejności metodą 

powierzchniowego utrwalania potrzebują pilnego remontu, 

- prosi, aby w planie budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Opoczno uwzględnić 

ścieżkę prowadzącą od mostu w Woli Załężnej wzdłuż rzeki Drzewiczki do zalewu w 

Opocznie,  

- wnioskuje, aby Gmina Opoczno wystąpiła do zarządu Dróg Krajowych z prośbą o użyczenie 

pasa drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 12 celem wybudowania ścieżki rowerowej i tym 

samym poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, 

- zapytał, czy istnieje możliwość korzystania z infrastruktury sportowej przy szkołach przez 

mieszkańców w weekendy. 

Do wniosków radnego odniósł się Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 

 

Radna Jolanta Łuczka – Nita: 

- ponawia prośbę o oświetlenie na placu zabaw na osiedlu Ustronie, 

- ponawia prośbę o wymianę znaku „droga z pierwszeństwem przejazdu”  na skrzyżowaniu ulic 

Partyzantów i Świerkowa, 

- prosi o zainstalowanie progu zwalniającego w okolicach skrzyżowania ul. Akacjowej i ul. 

Lipowej . 

Do wniosków radnej odniósł się Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 

 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała, że do Rady Miejskiej 

wpłynęły pisma kupców z bazarku przy ul. Piotrkowskiej, którzy zwrócili się z prośbą, aby 

umożliwić im handel w dotychczasowych miejscach.  

Pisma kupców stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 
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W dyskusji głos zabrali: przedstawiciele kupców p. Jan Kowalczyk oraz p. Ewa Kozieł, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, radna Jadwiga Figura, radna Jolanta Łuczka – 

Nita, radny Marek Statkiewicz, radny Jerzy Pręcikowski, radny Andrzej Rożenek, Burmistrz 

Opoczna Dariusz Kosno.  

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją i ogłosiła 20 min. 

przerwy. 

Po przerwie. 

 

Ad. pkt. 6. 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2021r. z uwzględnieniem 

zadań inwestycyjnych. 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 

5 do protokołu z sesji. 

 Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów zamknęła ją i przeszła do 

realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 7 

 Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta– przedstawił projekt uchwały. 

 Poinformował o autopoprawce wprowadzonej do wszystkich uchwał finansowych 

polegającej na zmianie publikatora Ustawy o finansach publicznych poprzez dodanie do 

oznaczenia publikatora numeru pozycji z Dziennika Ustaw nr 1335. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

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

nr XXXVI/383/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

b)  Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu roku 2021. 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

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

nr XXXVI/384/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu roku 2021. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

c)  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 – 2036. 

  Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

  

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

nr XXXVI/385/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno 

na lata 2021-2036. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

d) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021. 

  Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

  

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

nr XXXVI/386/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

e)  Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

w obrębie Międzybórz. 

Justyna Małachowska – Dyrektor Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

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

nr XXXVI/387/2021 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w obrębie Międzybórz. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

 f) Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego.  

Justyna Małachowska – Dyrektor Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawiła projekt uchwały oraz 

treść uwag do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Opoczno. 

 

Rada Miejska przystąpiła do przegłosowania uwag zgłoszonych do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno. 

 

1. Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia części uwagi nr 1 do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno.  

Justyna Małachowska – Dyrektor Wydz. Rozwoju Miasta - odczytała treść uwagi nr 1, która 

stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

 Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 1 nie uwzględniła  części uwagi 

nr 1 do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Opoczno. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

2. Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia części uwagi nr 2 do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno.  

Justyna Małachowska – Dyrektor Wydz. Rozwoju Miasta - odczytała treść uwagi nr 2, która 

stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

 Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 1 nie uwzględniła  części uwagi 

nr 2 do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Opoczno. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

3. Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia części uwagi nr 3 do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno.  

Justyna Małachowska – Dyrektor Wydz. Rozwoju Miasta - odczytała treść uwagi nr 3, która 

stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

 Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrz. – 2 nie uwzględniła  części uwagi 

nr 3 do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Opoczno. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały w sprawie: 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 0, wstrz. – 5, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVI/388/2021 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

g) Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

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

nr XXXVI/389/2021 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

h) Przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie 

w trybie bezprzetargowym. 

Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – przedstawiła 

projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

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

nr XXXVI/390/2021 w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz 

wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

   

i) Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Opoczno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 

Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – przedstawiła 

projekt uchwały.  
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

 Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw - 0, wstrz. – 7, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVI/391/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy Opoczno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

j) Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na 

nieruchomości stanowiącą własność osób fizycznych. 

Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – przedstawiła 

projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

  Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw - 0, wstrz. – 1, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVI/392/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Opoczno na nieruchomości stanowiącą własność osób fizycznych.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

k) 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. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

Głos w dyskusji zabrał Prezes MPK Robert Grzesiński. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca  ją zamknęła i poddała pod głosowanie 

projekt uchwały.  

   

 Rada Miejska głosami: za – 12, przeciw - 2, wstrz. – 4, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVI/393/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za 

usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach 
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pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w 

Opocznie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

l) Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej 

pod nazwą  „Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu. 

Waldemar Plewa – Kierownik CUW – przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

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

nr XXXVI/394/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej pod nazwą  „Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

m) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i poddała pod 

głosowanie projekt uchwały.  

 

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

nr XXXVI/395/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 19 do protokołu. 

Wszystkie projekty uchwał stanowią załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad. pkt. 8. 
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 Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego (organizacja pracy). 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację, która stanowi załącznik 

nr 21 do protokołu. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, radna Jadwiga Figura, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, Z-ca 

Burmistrza Andrzej Kacprzak. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego 

punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 9 

 Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w I półroczu 2021r. 

Katarzyna Sudzius – Bobrek - Inspektor w Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – przedstawiła 

informację, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Rada Miejska zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 22a do protokołu). 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i przeszła do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 10. 

 Funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz koszty ich funkcjonowania. 

Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK w Opocznie – przedstawił informację, która stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Dyrektor MDK Zdzisław Miękus. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i przeszła do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 11. 

 Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno. 

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła informację, która 

stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odczytała pismo Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska, które zostało udostępnione jej przez przedstawiciela Stowarzyszenia 

„Opoczno – Chcemy Żyć”. 

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, 

Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska Dominika Chybowska.  

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i przeszła do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 12. 

 Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2021r. 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odczytała sprawozdanie z prac Komisji 

Rewizyjnej za I półrocze 2021r., które stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów ją zamknęła i przeszła do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. pkt. 13. 

Zamknięcie obrad. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała obecnym za 

udział i zamknęła XXXVI sesję Rady Miejskiej VIII kadencji wypowiadając stosowną formułę: 

„Zamykam trzydziestą szóstą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 15.50 

 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 14 września 2021r. 

 

Sesja on – line dostępna pod adresem: 

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

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Anna Zięba 

 

 

 

Protokołowała: 

B. Kędziora 

Inspektor w Biurze Rady Miejskiej 

 

A. Firmowska  
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Referent w Biurze Rady Miejskiej  

 


