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Protokół Nr XLI/2021 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 17 grudnia 2021r. 

Ad. pkt. 1. 

Otwarcie obrad. 

Czterdziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w sali 

USC Urzędu Miejskiego, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym w dniu 17 grudnia 2021r. otworzyła Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Anna Zięba wypowiadając formułę: „Otwieram czterdziestą pierwszą 

sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 

Następnie 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 i 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.  

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.                                        

 

Przewodnicząca poinformowała, że wpłynął do niej wniosek Burmistrza            

o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Opocznie, wraz  z  załączonym 

do niego porządkiem obrad oraz projektami uchwał. 

Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 W obradach uczestniczy 19 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 3 do protokołu, a wnioskodawcą 

wniesionych pod obrady projektów uchwał jest Burmistrz Opoczna.  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedłożenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2037, 

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

c) wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, 

d) wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy 

drogach powiatowych na terenie Gminy Opoczno. 

4. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są propozycje zmiany do porządku 

obrad. Brak głosów. 

Ad. pkt. 3 

 Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037. 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów zamknęła ją i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.   

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

XLI/436/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opoczno na lata 2021–2037. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021, 

Magdalena Ślęzak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów zamknęła ją i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

XLI/437/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.  

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Sekretarz Miasta 

Janusz Klimek. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

XLI/438/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu drogowego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

d) wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 

przy drogach powiatowych na terenie Gminy Opoczno. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów zamknęła ją i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

XLI/439/2021 w sprawie: wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Opoczno.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Wszystkie głosowania imienne stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 

Wszystkie projekty uchwał stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. pkt. 4 

 Zamknięcie obrad. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała 

obecnym za udział i zamknęła XLI sesję Rady Miejskiej VIII kadencji 

wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam czterdziestą pierwszą sesję Rady 

Miejskiej  w Opocznie”. 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 14.00, godz. zamknięcia sesji 14.24 

 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 31 grudnia 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  

 

 


