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Protokół Nr 10/2021 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania 

Prawa Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 26 października 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.  

 Przedłożenie 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. – 0 przyjęła porządek posiedzenia komisji. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedłożenie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z miesiąca września br. 

4. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
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5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. pkt. 3.  

 Przyjęcie protokołu z miesiąca września br.  

 Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 9/2021 z dnia 14 września 2021r. był wyłożony do 

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

zamieszczony w informatorze programu e - sesja. 

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu Nr 9/2021 z dnia 14 

września 2021r. 

 Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 14 września 2021r. 

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

9/2021  z dnia 14 września 2021r. 

Ad. pkt. 4. 

 Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

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

informację, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: radna J. Figura, radny A. Rożenek,  K. Sudzius – Bobrek – Inspektor 

w Wydz. ZiSS. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 5. 

 Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie zlokalizowanej                     

w Libiszowie oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie; 

Jerzy Misiurski – Dyrektor MBP w Opocznie – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 3 do 

protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny A. Rożenek, radny M. Statkiewicz, J. Misiurski – Dyr. MBP           

w Opocznie. 

 Komisja głosami: za – 6, przeciw – 1, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 
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b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Opocznie; 

Beata Rogulska – Dyrektor MGOPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 

4 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radna J. Figura, radny A. Rożenek, B. Rogulska – Dyr. MGOPS                

w Opocznie. 

 Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

c) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021; 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy Opoczno – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 5 

do protokołu/. 

Brak głosów w dyskusji. 

 Komisja głosami: za – 8, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Opoczno na lata 2021 – 2037; 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy Opoczno – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 6 

do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny A. Rożenek, radna J. Figura, radna A. Szczepaniak, radny M. 

Statkiewicz, M. Ślęzak – Skarbnik Gminy.  

 Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021; 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy Opoczno – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 7 

do protokołu/. 

Brak głosów w dyskusji. 

 Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

f) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy 

Opoczno w roku 2022; 

Anna Nalewczyńska – Dyr. Wydz. Wymiaru Podatków i Księgowości – przedstawiła projekt 

uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny A. Rożenek, radna J. Figura. 

  Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno; 
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Anna Nalewczyńska – Dyr. Wydz. Wymiaru Podatków i Księgowości – przedstawiła projekt 

uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny A. Rożenek, radny J. Pręcikowski, radna J. Figura, A. 

Nalewczyńska – Dyr. Wydz. WPiK. 

  Komisja głosami: za – 3, przeciw – 2, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia tej stawki; 

Dominika Chybowska – Dyr. Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła projekt uchwały 

/załącznik nr 10 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radna J. Figura, radny J. Pręcikowski, radny M. Statkiewicz, radna A. 

Szczepaniak, radny P. Baran, D. Chybowska – Dyr. Wydz. OŚ. 

Radny Jerzy Pręcikowski - prosi o przygotowanie informacji na sesję Rady Miejskiej na temat 

stawek za wywóz śmieci jakie płacą gminy ościenne korzystające z wysypiska w Gminie 

Opoczno. 

 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

i) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

Dominika Chybowska – Dyr. Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła projekt uchwały 

/załącznik nr 11 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny K. Grabski, radny M. Statkiewicz, D. Chybowska – Dyr. Wydz. 

OŚ, J. Klimek – Sekretarz Miasta. 

 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości; 

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

uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny J. Pręcikowski, radny A. Rożenek, M. Wojciechowska – Dyr. 

Wydz. GN. 

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

uchwały. 

k) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno 

w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie; 
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Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami – przedstawiła projekt 

uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/. 

Poinformowała o autopoprawce do projektu uchwały, polegającej na zmianie numeru 

Dziennika Ustaw Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Brak głosów w dyskusji. 

 Komisja głosami: za – 9, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

l) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 

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

nr 14 do protokołu/. 

Brak głosów w dyskusji. 

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

uchwały. 

m) lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Opoczna; 

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

nr 15 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny P. Baran, radny K. Grabski, J. Małachowska – Dyr. Wydz. RM. 

 Komisja głosami: za – 6, przeciw – 1, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

n) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radna J. Figura, radny J. Pręcikowski, J. Klimek – Sekretarz Miasta. 

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

uchwały. 

o) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Opocznie; 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/. 

Brak głosów w dyskusji. 

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

uchwały. 

p) przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz 

przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/. 

W dyskusji głos zabrali: radny A. Rożenek, J. Klimek – Sekretarz Miasta. 
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  Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

B) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2020/2021 oraz wyniki 

egzaminów zewnętrznych. 

Marek Ziębicki – Dyr. Wydz. Edukacji – przedstawił informacje, która stanowi załącznik nr 19 

do protokołu. 

W dyskusji głos zabrała radna A. Szczepaniak. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 6. 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Radna Jadwiga Figura poruszyła tematy: 

- budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Opoczno. Zapytała jakie są plany gminy            

w tym temacie? 

- w imieniu mieszkańców zapytała, czy można pozyskać dofinansowanie na docieplenie 

budynku mieszkalnego. Jeżeli tak to w ramach jakich programów? 

- prosi o sukcesywne prace dotyczące usuwania suchych gałęzi na drzewach, 

- w imieniu mieszkańców terenów po byłych PGR-ach prosi o inwestycje na tych terenach,           

a zwłaszcza o drogę, 

- po raz kolejny prosi o plac zabaw na osiedlu Fiory, 

- w imieniu działkowców Rodzinnych Ogródków Działkowych „Tulipan” prosi, aby ścieżka, 

która planowana jest do wykonania przez ogródki działkowe była wykonana z kostki, a nie z 

asfaltu, 

- poruszyła temat niebezpiecznego przejścia na ul. Staropiotrkowskiej przy skrzyżowaniu z        

ul. Krasickiego, gdzie widoczność zasłania słup elektryczny. Po raz kolejny prosi o zmianę 

lokalizacji słupa, tak by nie ograniczał widoczności. 

- prosi o wyrównanie chodnika w pasie drogowym obok firmy Artmet na ul. Staromiejskiej, 

- w imieniu mieszkańców ul. Powstańców Wielkopolskich zgłasza zły stan nawierzchni drogi, 

prosi o jej naprawę. 

Na pytania i wnioski radnej odpowiedział J. Klimek – Sekretarz Miasta oraz D. Chybowska – 

Dyr. Wydz. Ochrony Środowiska. Ponadto wnioski przekazano do Burmistrza. 

Ad. pkt. 7. 

 Zamknięcie posiedzenia. 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia komisji 12.35. 

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 

 


