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PROTOKÓŁ  NR 6/2020 
z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 2 lipca 2020r. 
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności radnych znajduje się w teczce z posiedzeń komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ad. 1. 

 Otwarcie posiedzenia.  

 

Tadeusz Brola – 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.  

  

Ad. pkt. 2.  

 Przyjęcie porządku posiedzenia.  

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku 
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posiedzenia (załącznik nr 2 do protokołu). Brak zgłoszeń. 

 Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła proponowany 

porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.  

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. pkt. 3.  

  Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydziału Edukacji – przedstawił informację 

(załącznik nr 3 do protokołu). 

Pisemna informacja przygotowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt. 4. 

 Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata     2020-

2035, 

Anna Jaźwiec – Inspektor w Wydziale Budżetowym – przedstawiła projekt 

uchwały (załącznik nr 5 do protokołu).  

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

projekt uchwały.  
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b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020, 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna - przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 

6 do protokołu).  

W dyskusji głos zabrali: Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, radny Andrzej 

Rożenek, radny Jan Zięba. 

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

projekt uchwały.  

 

c) zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie oraz nadania 

statutu, 

Jerzy Misiurski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – przedstawił projekt 

uchwały (załącznik nr 7 do protokołu). 

W dyskusji głos zabrali: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jerzy Misiurski, 

radny Jan Zięba.   

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

projekt uchwały.  

 

d) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Ludowy Klub 

Sportowy „Opocznianka”,  

Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Sportu i Rekreacji – przedstawiła projekt 

uchwały (załącznik nr 8 do protokołu).  

W dyskusji głos zabrali: radny Jakub Biernacki, Zastępca Burmistrza Tomasz 

Łuczkowski.  

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

projekt uchwały. 
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e) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez 

Stowarzyszenie Maratończycy Opoczno Oknonet Ultra Run,  

Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Sportu i Rekreacji – przedstawiła projekt 

uchwały (załącznik nr 9 do protokołu).  

W dyskusji głos zabrali: radny Jan Zięba, radny Jakub Biernacki, Zastępca 

Burmistrza Tomasz Łuczkowski.   

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

projekt uchwały. 

 

f) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 

do kąpieli, 

Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Sportu i Rekreacji – przedstawiła projekt 

uchwały (załącznik nr 10 do protokołu).  

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

projekt uchwały. 

 

g) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Opoczno prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności naniesień 

budowlanych, 

Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

-  przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 11 do protokołu).  

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

projekt uchwały. 

 

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, 

obr. 6, stanowiącej własność Gminy Opoczno, 

Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

-  przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 12 do protokołu).  
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W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Marzanna Wojciechowska.  

 Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 4 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

i) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody 

na zbycie w trybie bezprzetargowym, 

Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

-  przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 13 do protokołu).  

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

projekt uchwały. 

 

j) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w 

sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, 

Sławomir Jakóbczyk – Dyrektor Wydziału Rolnictwa - przedstawił projekt 

uchwały (załącznik nr 14 do protokołu).  

W dyskusji głos zabrali: radna Aneta Wdówka, Dyrektor Wydziału Rolnictwa 

Sławomir Jakóbczyk.  

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

projekt uchwały. 

 

k) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 

2020/2021,  

Marek Ziębicki - Dyrektor Wydziału Edukacji – przedstawił projekt uchwały 

(załącznik nr 15 do protokołu).  

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

projekt uchwały. 
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l) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,  

Marek Ziębicki - Dyrektor Wydziału Edukacji – przedstawił projekt uchwały 

(załącznik nr 16 do protokołu).  

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

projekt uchwały. 

 

m) 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 (załącznik nr 17 

do protokołu).  

W dyskusji głos zabrali: radny Jan Zięba, radny Andrzej Rożenek, radny Tadeusz 

Brola, Sekretarz Miasta Janusz Klimek.  

 Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

n) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na 

realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i 

lokalach mieszkalnych. 

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – przedstawiła 

projekt uchwały (załącznik nr 18 do protokołu).  

W dyskusji głos zabrali: Zastępca Burmistrza Tomasz Łuczkowski, radny Wiesław 

Wołkiewicz, radny Tadeusz Brola, radny Jan Zięba, radna Aneta Wdówka, radny 

Andrzej Rożenek, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Dominika Chybowska.   
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 Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 5 

 Zapytania i wolne wnioski.  

Radny Wiesław Wołkiewicz – prosi o pomoc i interwencję w temacie 

doprowadzenia przyłącza gazowego przez PSG w miejscowości Wola Załężna. 

Obecnie jest podciągnięte 300 m nitki gazowej. W 2020 roku miała być 

doprowadzona instalacja gazowa, lecz mieszkańcy otrzymali odmowną decyzję 

w tym temacie.  

Radny Tadeusz Brola – wspomniał, iż mieszkańcy miejscowości Kraszków i 

Mroczków Duży również otrzymali negatywną decyzję z PSG, dotyczącą 

wykonania przyłącza gazowego, prosi o interwencję w tej sprawie.  

Radny Jan Zięba – sugeruje, aby monitować  dalsze działania spółki PSG w 

kierunku gazyfikowania Gminy Opoczno. 

Radna Aneta Wdówka – wspomniała, iż mieszkańcy miejscowości Różanna 

również otrzymali odmowne decyzje dotyczycące wykonania przyłącza 

gazowego, prosi o interwencję i przypomnienie PSG o Gminie Opoczno.   

 

Ad. pkt. 6 

 Zamknięcie posiedzenia.  

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia komisji 11.32. 

 

Sesje i komisje są transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno. 
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Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem: 

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

 

 

 

Przewodniczący Komisji 
 

Tadeusz Brola 
 
 
 
 
 
 

Protokołowała: 
Katarzyna Zaroda – Olkowska 
 
Referent w Biurze Rady Miejskiej. 


