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Protokół Nr XX/2020 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 29 maja 2020r. 

Ad. pkt. 1. 

Otwarcie obrad. 

Dwudziestą 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 28 kwietnia 2020r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Anna Zięba wypowiadając formułę: „Otwieram dwudziestą 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 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.                                        

Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu.  

W obradach uczestniczy 19 radnych i Rada Miejska ma prawo podejmować 

prawomocne uchwały. 
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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 3 do protokołu.  

Zaproszenia dla radnych i gości stanowią załącznik nr 4 do protokołu.  

Ad. pkt. 2 

Przedłożenie porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że porządek obrad został 

doręczony wraz z zaproszeniem na sesję (program e-sesja), a wnioskodawcą 

wniesionych pod obrady projektów uchwał jest Burmistrz Opoczna.  

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.  

2. Przedłożenie porządku obrad. 

3. Przedstawienie przez Burmistrza Opoczna Raportu o stanie Gminy Opoczno                             

za 2019 rok.  

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przekazania środków finansowych dla Policji, 

b) zmieniająca uchwałę Nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                    

28 kwietnia 2020r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020”, 

d) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego                   

do kąpieli, 

e) wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy 

Opoczno.  

5. Zamknięcie obrad. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są propozycje zmian do porządku 
obrad sesji. 

Sekretarz w imieniu Burmistrza zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad 

poprzez wprowadzenie: 

- jako 4f) projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta 

Opoczna na osiedlu Milenijnym; 

- jako 4g) projektu uchwały: zmieniającej uchwałę Nr IV/70/2019 Rady Miejskiej 

w Opocznie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Opoczno”; 

- wykreślenie pkt. 4d) w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad 

poprzez wprowadzenie jako 4f) projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym. 

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

o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie jako 4f) projektu uchwały w 

sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu 

Milenijnym.   

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o zmianę porządku 

obrad poprzez wprowadzenie jako 4g) projektu uchwały: zmieniającej uchwałę 



4 
 

Nr IV/70/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno”. 

 Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 1, wstrz. – 0, przyjęła wniosek 

o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie do porządku obrad jako 4g) 

projektu uchwały: zmieniającej uchwałę Nr IV/70/2019 Rady Miejskiej w 

Opocznie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opoczno”. 

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad 

poprzez wykreślenie pkt. 4d) w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.   

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

o zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie pkt. 4d) w sprawie: wyrażenia 

zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.   

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. pkt. 3 

 Przedstawienie przez Burmistrza Opoczna Raportu o stanie Gminy 

 Opoczno za 2019 rok. 

 
Burmistrz przedstawił Raport o stanie Gminy Opoczno za 2019r., który stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. Ponadto poinformował, iż nad przedstawionym 

raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata podczas sesji, na której 

podejmowana będzie uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bądź 

nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.   
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 Raport o stanie Gminy Opoczno za 2019r. został udostępniony na stronie 

internetowej miasta Opoczno www.opoczno.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej http://bip.opoczno.pl oraz w programie E-sesja.  

Ad. pkt. 4. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przekazania środków finansowych dla Policji, 

Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Spraw Społecznych i 

Ochrony Ludności – przedstawiła projekt uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: Dyrektor Wydz. ZSSiOL Edyta Krzysztofik, radna Anna 

Zięba, Komendant Powiatowy Policji Konrad Kobierski, radny Robert 

Grzesiński, Burmistrz Opoczno Dariusz Kosno, radny Tadeusz Brola, radna 

Magdalena Belica.  

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

XX/213/2020 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Głosowania imienne stanową załącznik nr 12 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

 
b) zmieniająca uchwałę Nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                    

28 kwietnia 2020r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

Wiesława Kurowska – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opocznie - przedstawiła projekt uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, Dyrektor MGOPS Wiesława 
Kurowska. 

http://www.opoczno.pl/
http://www.opoczno.pl/
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 Rada Miejska głosami: za - 19, przeciw - 0, wstrz. – 1  podjęła uchwałę Nr 

XX/214/2020 zmieniającą uchwałę Nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej w Opocznie           

z dnia  28 kwietnia 2020r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

 
c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020”, 

Stanisław Miązek – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

przedstawił projekt uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, radny Andrzej Pacan, Dyrektor Wydz. 

GKiM Stanisław Miązek. 

 Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. – 2  podjęła uchwałę  

Nr XX/215/2020 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Opoczno na rok 2020”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

e) wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy 

Opoczno, 

Janusz Klimek - Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały.  

Anna Zięba – radna – prosi o zorganizowanie dla radnych prezentacji w zakresie 

funkcjonowania budżetu obywatelskiego, jego finansowania i przeznaczenia. 

W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, Sekretarz Miasta Janusz Klimek, 
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radna Jadwiga Figura, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, radny Jakub 

Biernacki.  

 Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. – 2  podjęła uchwałę  

Nr XX/216/2020 w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego gminy Opoczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10  do protokołu.  

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

 
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu 

Milenijnym, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały.  

 Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. – 1  podjęła uchwałę Nr 

XX/217/2020 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na 

osiedlu Milenijnym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

g) zmieniającej uchwałę Nr IV/70/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 

marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Opoczno”. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały.  

W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, Sekretarz Miasta Janusz Klimek, 
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radny Krzysztof Grabski, radna Jadwiga Figura.  

 Rada Miejska głosami: za - 7, przeciw - 9, wstrz. – 3 nie podjęła uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr IV/70/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 

marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Opoczno”. 

Głosowania imienne stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – podziękował wszystkim 

uczestniczącym w zdalnych obradach sesji Rady Miejskiej, radnym natomiast za 

przyjęcie uchwał. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła                       

i przystąpiła do realizacji ostatniego punktu obrad sesji.  

Ad. pkt. 5 

 Zamknięcie obrad. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała 

obecnym za udział i zamknęła XX sesję Rady Miejskiej VIII kadencji 

wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą sesję Rady Miejskiej    

w Opocznie”. 

Godz. rozpoczęcia sesji 10.00, godz. zamknięcia sesji 11.55. 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 8 czerwca 2020r. 
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Sesja on – line dostępna pod adresem: 

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

 

 

                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie 

                                                                      Anna Zięba 

                                                 

 

 

Protokołowała: 

B. Kędziora  

 Inspektor w Biurze Rady Miejskiej.  

 

K. Zaroda – Olkowska  

Referent w Biurze Rady Miejskiej. 

 

 

 

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

