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Protokół Nr XXXVIII/2021 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 października 2021r. 

Ad. pkt. 1. 

Otwarcie obrad. 

Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 28 października 2021r., 

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

Miejskiej Anna Zięba wypowiadając formułę: „Otwieram trzydziestą ósmą 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 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 

wraz z zaproszeniem na sesję (program e-sesja). Proponowany porządek obrad stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu, a wnioskodawcą wniesionych pod obrady projektów uchwał jest 

Burmistrz Opoczna. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedłożenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Protokołów Nr XXXVI i XXXVII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII 

kadencji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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a) likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie zlokalizowanej                         

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

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

Społecznej w Opocznie, 

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

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021- 2037, 

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

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

w roku 2022, 

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno, 

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty, 

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, 

j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

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, 

l) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

m) lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Opoczna, 

n) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 

o) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej      

i Mieszkaniowej w Opocznie, 

p) przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania 

do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

7. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

8. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2020/2021 oraz wyniki 

egzaminów zewnętrznych. 

9. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych. 

10. 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. 6c projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad jako pkt. 6c projektu uchwały zmieniającej uchwałę                   

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. 
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 Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła wniosek 

Burmistrza. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedłożenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Protokołów Nr XXXVI i XXXVII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII 

kadencji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Podjęcie 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, 

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

Społecznej w Opocznie, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej                      

w Opocznie, 

d) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021, 

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021- 2037, 

f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

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

w roku 2022, 

h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno, 

i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty, 

j) 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, 

k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

l) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno                    

w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie, 

m) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

n) lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Opoczna, 

o) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 

p) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej      

i Mieszkaniowej w Opocznie, 

r) przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania 

do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

7. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
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8. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2020/2021 oraz wyniki 

egzaminów zewnętrznych. 

9. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych. 

10. Zamknięcie obrad. 

Ad. pkt. 3. 

Przyjęcie Protokołów Nr XXXVI i Nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

VIII kadencji.  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, 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 XXXVI 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 XXXVI sesji Rady Miejskiej                       

w Opocznie VIII kadencji z dnia 31 sierpnia 2021r. w wersji przedłożonej.   

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

XXXVI sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2021r. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XXXVII 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 XXXVII sesji Rady Miejskiej                       

w Opocznie VIII kadencji z dnia 30 września 2021r. w wersji przedłożonej.   

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

XXXVII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Opocznie z dnia 30 września 2021r. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Ad. pkt. 4. 

 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

Burmistrz odczytał sprawozdanie za okres od 1 września do dnia 28 października 2021r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, radna Jadwiga Figura, 

radny Zbigniew Sobczyk, radny Tadeusz Brola, radny Jerzy Pręcikowski, radny Mieczysław 

Wojciechowski, radny Jakub Biernacki, radny Andrzej Rożenek, radny Marek Sijer, radna 

Aneta Wdówka,  Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 
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 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. 

 

Głos w dyskusji zabrali zaproszeni goście Pani K. Frączek oraz Pani O. Raczyńska, które 

poruszyły temat ustanowienia drogi koniecznej dla posesji przy ul. Kopernika. 

Do tematu odnieśli się: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Jerzy Pręcikowski, radny Marek Sijer, radny Andrzej Rożenek, radna Jadwiga 

Figura, radna Magdalena Belica, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej - prosi, o przygotowanie informacji, czy na 

mapach naniesiony jest ślad drogi. 

 

Ponadto głos w dyskusji zabrali: 

Radna Jadwiga Figura: 

- uważa, że należy wybudować ścieżkę rowerową w stronę Januszewic oraz Sławna; 

- poruszyła temat osób pracujących zbyt długo na stanowisku pomocy administracyjnej. Prosi 

o przeanalizowanie sytuacji tych pracowników oraz podjęcie odpowiednich kroków; 

- w imieniu mieszkańców byłych PGR-ów prosi, aby w budżecie na 2022r. uwzględnić 

realizację inwestycji na tym terenie, zwłaszcza budowę drogi; 

- w imieniu mieszkańców ul. Powstańców Wielkopolskich prosi o naprawę drogi, która została 

uszkodzona podczas prac przy linii kolejowej; 

- w związku z budową ścieżki pieszo – rowerowej przez ogródki działkowe „Tulipan”                     

w imieniu działkowców prosi, aby była ona wykonana z kostki, a nie z asfaltu; 

- poruszyła temat niebezpiecznego przejścia na ul. Staropiotrkowskiej przy ul. Krasickiego – 

prosi o przeniesienie słupa elektrycznego, który zasłania widoczność. 

Radny Tadeusz Brola: 

- zapytał, czy budowa kanalizacji w miejscowości Janów Karwicki została już ukończona                    

i czy jest możliwość, aby kompleksowym przyłączeniem do wszystkich domów zajęło się 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej; 

- w imieniu mieszkańców osiedla w Mroczkowie Gościnnym, prosi aby skierować do Komisji 

Bezpieczeństwa prośbę, aby na tym terenie ograniczyć prędkość. 

Radny Mieczysław Wojciechowski: 

- prosi, aby na terenach sołectw przy budynkach użyteczności publicznej uwzględnić poprawę 

bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych; 

- podkreślił swoje niezadowolenie w związku z utrzymaniem czystości przez PGK na terenach 

wiejskich. Uważa, iż kosze na przystankach autobusowych nie są regularnie opróżniane. 

Ponadto zgłasza potrzebę wykaszania poboczy na terenach wiejskich; 

- zgłosił, iż na odcinku od remizy do szkoły w m-ci Kruszewiec należy podciąć orzeszynę, która 

znajduje się w pasie drogowym. 

Radny Jakub Biernacki: 
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- wnioskuje, aby członkowie Komisji Rewizyjnej podczas wyjazdowego posiedzenia udali się 

do nowej siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie; 

- zaproponował, aby podjąć działania w celu utworzenia mapy czujników pomiaru jakości 

powietrza; 

- poruszył temat zanieczyszczonego powietrza w okolicach zalewu. Stwierdził, iż jest to 

wynikiem spalania liści na ogródkach działkowych. W związku z tym, iż jest to proces 

nielegalny, zapytał czy Urząd Miejski podejmuje jakieś działania aby zlikwidować ten proceder 

oraz czy działkowicze są wyposażani w worki na odpady organiczne? Uważa, iż należy w tej 

kwestii skontaktować się z zarządcami ogródków działkowych celem zasięgnięcia informacji; 

- prosi o zainstalowanie tablic informujących o jakości powietrza przy Orlikach znajdujących 

się na terenie miasta; 

- zwrócił uwagę na źle oświetlone miejsca przy przejściach dla pieszych. Oczekuje podjęcia 

interwencji celem wyeliminowania tego problemu; 

- poruszył temat powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Rady Seniorów. Prosi o 

przygotowanie informacji na jakim etapie są prace dotyczące regulaminu powołania tych 

organów oraz założeń i pomysłów, jak mogłyby one funkcjonować. 

Radny Marek Sijer: 

- wnioskuje o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Opoczno na rok 2022 na realizację 

zadania pn. wykonanie ul. św. Łukasza. 

Przewodnicząca Anna Zięba: 

- prosi, aby Burmistrz podjął odpowiednie kroki w celu powołania Młodzieżowej Rady 

Miejskiej oraz Rady Seniorów (na początku nowego roku). 

Radna Jolanta Łuczka – Nita: 

- prosi o usunięcie metalowych elementów na placu zabaw na osiedlu Ustronie, które zagrażają 

bezpieczeństwu dzieci; 

- zwróciła się z prośbą o uporządkowanie terenu od ul. Klonowej w stronę ul. Inowłodzkiej, tak 

by można było skorzystać z przejazdu; 

Radny Andrzej Pacan: 

- zapytał, czy Szkoła Podstawowa w Bielowicach może liczyć na dodatkowe środki finansowe 

na poprawę bezpieczeństwa w związku z przeniesieniem oddziału przedszkolnego; 

- proponuje, aby utworzyć ścieżkę rowerową od Dzielnej przez Bielowice w stronę Sołku               

i Zameczku. 

Radny Jan Zięba: 

- uważa za priorytetowe wybudowanie drogi na odcinku Dzielna przez Bielowice do Woli 

Załężnej; 

- prosi, aby pochylić się nad budową północno- wschodniej części obwodnicy Opoczna; 

 - wnosi o budowę ciągu rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 12 od Różannej do Mroczkowa 

Gościnnego. W związku z tym prosi, aby gmina wystąpiła z wnioskiem o możliwość 

dysponowania tym terenem na cele budowlane. 

Radny Marek Statkiewicz: 

- prosi, aby w budżecie gminy na 2022r. zabezpieczyć środki na partycypację w kosztach 

budowy chodnika w Wygnanowie przy drodze powiatowej. 

Radny Zbigniew Sobczyk: 

- zwrócił się z prośbą o doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach Waryńskiego, Bończy 
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Załęskiego oraz Kolberga. 

 

Do wszystkich pytań oraz wniosków radnych odniósł się Burmistrz Dariusz Kosno. 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła ją i ogłosiła 30 min. 

przerwy. 

Po przerwie. 

 

Ad. pkt. 6. 

 Podjęcie 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 Biblioteki Publicznej w Opocznie – przedstawił projekt uchwały. 

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

głosowanie projekt uchwały.  

 

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw - 1, wstrz. – 1, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVIII/406/2021 w sprawie: likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w 

Opocznie zlokalizowanej w Libiszowie oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana 

Janasa w Opocznie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

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

Pomocy Społecznej w Opocznie, 

Beata Rogulska – Dyrektor MGOPS w Opocznie – 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 XXXVIII/407/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy – Społecznej w Opocznie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej                      

w Opocznie, 
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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 XXXVIII/408/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Opocznie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

d) 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.  

 

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

nr XXXVIII/409/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu roku 2021. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 – 2037, 

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. – 1, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVIII/410/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno 

na lata 2021 - 2037. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

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

nr XXXVIII/411/2021 w sprawie w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

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

Opoczno w roku 2022, 

Anna Nalewczyńska – Dyrektor Wydz. Wymiaru Podatków i Księgowości – przedstawiła 

projekt uchwały. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrali: radny Tadeusz Brola, Burmistrz Dariusz Kosno, A. Nalewczyńska – 

Dyr. Wydz. WPiK, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Pręcikowski. 

 

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

projekt uchwały.  

 

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw - 0, wstrz. – 2, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVIII/412/2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2022. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno, 

 Anna Nalewczyńska – Dyrektor Wydz. Wymiaru Podatków i Księgowości – przedstawiła 

projekt uchwały. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – poinformował o wprowadzeniu autopoprawki w §1 pkt. 

2 lit. a „mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej 0,60 zł,” 

 

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

projekt uchwały.  

 

Rada Miejska głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. – 13, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVIII/413/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

obszarze Gminy Opoczno. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
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i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

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

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jakub Biernacki, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, 

radny Mieczysław Wojciechowski, radna Jadwiga Figura, radny Jan Zięba, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Pręcikowski, radna Magdalena Belica, radny Paweł 

Baran, Dyr. Wydz. OŚ Dominika Chybowska, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. 

 

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

projekt uchwały.  

 

Rada Miejska głosami: za – 7, przeciw - 5, wstrz. – 9, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVIII/414/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

obszarze Gminy Opoczno. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

j) 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 – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zięba, radna Magdalena Belica, 

Dyr. Wydz. OŚ. Dominika Chybowska 

 

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

projekt uchwały.  

 

Rada Miejska głosami: za – 7, przeciw - 3, wstrz. – 10, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVIII/415/2021 w sprawie 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. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
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k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

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 – 17, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVIII/416/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

l) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno w 

formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie, 

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 – 17, przeciw - 0, wstrz. – 0, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVIII/417/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Opoczno w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

m) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

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

 

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

głosowanie projekt uchwały.  

 

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

nr XXXVIII/418/2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

n) lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Opoczna, 

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

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  

W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Figura, radny Jan Zięba, Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Anna Zięba, Sekretarz Miasta Janusz Klimek.  

 

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

projekt uchwały.  

 

Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw - 0, wstrz. – 5, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVIII/419/2021 w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Opoczna. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

o) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w celu 

zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

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 – 15, przeciw - 0, wstrz. – 2, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVIII/420/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

p) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Opocznie, 

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 – 16, przeciw - 0, wstrz. – 1, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVIII/421/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opocznie. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

r) przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz 

przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

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 – 15, przeciw - 0, wstrz. – 3, podjęła uchwałę                                         

nr XXXVIII/422/2021 w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody                               

i odprowadzania ścieków oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 21 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad głos zabrał 

Sekretarz Miasta Janusz Klimek. Poruszył temat powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz 

Rady Seniorów. Poinformował, że materiały w tej sprawie zostały udostępnione radnym                     

w informatorze programu e-sesja. Poinformował również, że zarówno seniorzy jak i młodzież          

z terenu Gminy Opoczno wyrazili chęć uczestniczenia w w/w radach. Zwrócił się z prośbą, aby 

tematem zająć się na początku nowego roku 2022. Anna Zięba -Przewodnicząca Rady Miejskiej 

zwróciła się z prośbą do Burmistrza, aby wystąpił z inicjatywą powołania Młodzieżowej Rady 

Miejskiej oraz Rady Seniorów w miesiącu styczniu. Burmistrz Opoczna Pan Dariusz Kosno 

przychylił się do prośby Przewodniczącej Rady Miejskiej. Głos w tym temacie zabrał również 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Pręcikowski oraz Dyrektor Wydz. Prawnego 

Sylwia Stępień – Adamczyk. 

 

Ad. pkt. 7. 

 Informacja z przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

 

Ewa Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – przedstawiła informację 

dotyczącą przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, która stanowi załącznik nr 23 do 

protokołu. 

Rada Miejska w Opocznie przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 8. 
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 Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2020/2021 oraz wyniki 

egzaminów zewnętrznych. 

 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację na temat realizacji zadań 

oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2020/2021 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. 

Informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

 

W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Figura, Burmistrz Dariusz Kosno, Dyr. Wydz. Edukacji 

Marek Ziębicki. 

 

Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 9. 

 Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych. 

 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odczytała informację z analizy oświadczeń 

majątkowych radnych Rady Miejskiej w Opocznie za 2020r., która stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych 

Burmistrza Opoczna oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opocznie przygotowaną przez 

Łódzki Urząd Wojewódzki, która stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Ponadto przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych pracowników 

samorządowych, która stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Rada Miejska zapoznała się również z analizą oświadczeń majątkowych przygotowaną przez 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opocznie, która stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Rada Miejska przyjęła informację do wiadomości.  

 

Ad. pkt. 10. 

Zamknięcie obrad. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała obecnym za 

udział i zamknęła XXXVIII sesję Rady Miejskiej VIII kadencji wypowiadając stosowną 

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

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 16.20 

 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 10 listopada 2021r. 

 

Sesja on – line dostępna pod adresem: 

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

 

Anna Zięba 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Firmowska  

Referent w Biurze Rady Miejskiej  

 

 


