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Protokół Nr XXI/2020 
z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 7 lipca 2020r. 
 

Ad. pkt. 1   
  Otwarcie obrad.                                                                                                                            
     

Dwudziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 lipca 

2020r. w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie otworzyła Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Anna Zięba  wypowiadając formułę: „Otwieram dwudziestą 

pierwszą 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 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 w wersji elektronicznej (program e-sesja), a wnioskodawcą 
wniesionych pod obrady projektów uchwał jest Burmistrz Opoczna.  
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Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedłożenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Protokołów Nr XIX i XX z sesji Rady Miejskiej w Opocznie  

VIII kadencji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.  

5. Informacja na temat stanu spraw związanych z funkcjonowaniem odlewni 

WIS GROUP Sp. z o.o.   

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2020-2035, 

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020, 

c) zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie oraz nadania 

statutu, 

d) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Ludowy 

Klub Sportowy „Opocznianka”,  

e) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez 

Stowarzyszenie Maratończycy Opoczno Oknonet Ultra Run,  

f) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, 

g) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Opoczno prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności naniesień 

budowlanych, 

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

obr. 6, stanowiącej własność Gminy Opoczno, 

i) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia 

zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, 
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j) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, 

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

szkolny 2020/2021,  

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,  

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,  

n) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno 

na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach 

i lokalach mieszkalnych. 

7. Zapytania i wolne wnioski.  

8. Zamknięcie obrad. 

 
 Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są propozycje zmiany do 
porządku obrad.  
 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – zgłosił wniosek w imieniu Burmistrza 
Opoczna o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6 jako ppkt „a” projektu 
uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu.   

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany 
porządku obrad polegającej na wprowadzeniu w punkcie 6 projektu uchwały w 
sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu jako ppkt a. 

 Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek 
o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w punkcie 6 projektu 
uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu 
jako ppkt a.  
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Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: Sekretarz Miasta Janusz Klimek, radna Anna Zięba. 

Ad. pkt. 3 
 Przyjęcie Protokołów Nr XIX i XX 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. 

Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu z obrad XIX sesji VIII 

kadencji Rady Miejskiej w Opocznie. 

Jakub Biernacki – radny – poprosił o dostarczanie radnym protokołów z 

posiedzeń komisji i sesji w wersji elektronicznej na tablety tak, aby była 

możliwość zapoznania się z nimi przed danym posiedzeniem, na którym będzie 

on zatwierdzany, bez konieczności przychodzenia do Urzędu.  

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskiej przeszła do 

głosowania i zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XIX 

sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji z dnia 28 kwietnia 2020r. w wersji 

przedłożonej.   

Rada Miejska głosami:  za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 1,  przyjęła protokół 

z obrad XIX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 

2020r. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Następnie Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do 
protokołu z obrad XX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 
maja 2020r. 

 
Rada Miejska głosami:  za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 1,  przyjęła protokół 

z obrad XX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 maja 2020r. 

W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, radny Jakub Biernacki.  
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Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad. pkt. 4 
 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

Burmistrz odczytał sprawozdanie za okres od 29 kwietnia do dnia 7 lipca 2020r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Jadwiga Figura – radna - prosi o budowę ścieżki rowerowej Opoczno – 

Sławno. Proponuje, aby ścieżka rozpoczynała się od ul. Leśnej wzdłuż nasypu w 

stronę leśniczówki, do Januszewic, Benignowa a następnie do Sławna. 

Mieczysław Wojciechowski – radny - poprosił o postawienie wiaty 

przystankowej na terenie Sołectwa Kruszewiec przy drodze wojewódzkiej nr 726, 

w kierunku Inowłodza. 

Andrzej Rożenek – radny – zaproponował wypracowanie porozumienia między 

powodem a pozwanym w postępowaniu dotyczącym działek OZMO i 

poczynienie starań w celu obniżenia kosztów oraz odsetek sądowych w toczącej 

się sprawie.  

Jolanta Łuczka – Nita – radna - prosi o zwiększenie patroli i interwencje Straży 

Miejskiej nad zalewem w Opocznie ze względu na częste dewastacje terenu 

wokół zalewu, picie alkoholu przez młodych ludzi oraz kąpiele w miejscach, 

gdzie obowiązuje ich zakaz. 

W dyskusji głos zabrali: Burmistrz Dariusz Kosno, radny Marek Sijer, radna 
Anna Zięba, Sekretarz Miasta Janusz Klimek, radny Zbigniew Sobczyk, radna 
Jadwiga Figura, radny Jakub Biernacki, radny Mieczysław Wojciechowski, radny 
Andrzej Rożenek, radna Jolanta Łuczka – Nita.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i 
przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad sesji.  

Ad. pkt. 5 

 Informacja na temat stanu spraw związanych z działalnością odlewni 
Wis Group Sp. z o.o. 



6 
 

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – 
przedstawiła informację dotyczącą stanu spraw związanych z działalnością 
odlewni (załącznik nr  5 do protokołu).  
Pisemna informacja ze Starostwa Powiatowego w Opocznie stanowi załącznik nr 
6 do protokołu.  
W dyskusji głos zabrali: Sekretarz Miasta Janusz Klimek, radna Anna Zięba, 

Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska Dominika Chybowska, Dyrektor Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami Marzanna Wojciechowska, Członek 

Stowarzyszenia „Opoczno Chcemy Żyć!” Barbara Rogowska, radna Magdalena 

Belica, radny Krzysztof Grabski, radna Jadwiga Figura.  

Przewodnicząca ogłosiła 5 minutową przerwę 
Po przerwie 
Przewodnicząca stwierdziła kworum i przeszła do kolejnego punktu obrad sesji 

Ad. pkt 6.  

 Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,   

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały.  

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Sekretarz Miasta 

Janusz Klimek, radna Magdalena Belica, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, 

radny Tadeusz Brola, radna Anna Zięba.  

 Rada Miejska głosami: za - 21, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę Nr 
XXI/218/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Opoczyńskiemu.   
 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata   

2020 – 2035, 
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Dariusz Kosno - Burmistrz Opoczna – przedstawił projekt uchwały. 

Mieczysław Wojciechowski – radny - prosi o wykonanie około 60 m chodnika 

przy Szkole Podstawowej w Libiszowie, w  obrębie sali gimnastycznej, od strony 

wejścia do szatni, w zamian za trawiaste boisko. 

W dyskusji głos zabrali: Inspektor w Wydz. Budżetowym Anna Jaźwiec, Burmistrz 

Opoczna Dariusz Kosno, radna Anna Zięba, radny Mieczysław Wojciechowski, 

radna Jadwiga Figura, radny Jerzy Pręcikowski, radna Jolanta Łuczka – Nita.   

 Rada Miejska głosami: za - 16, przeciw - 0, wstrz. – 4  podjęła uchwałę Nr 

XXI/219/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Opoczno na lata 2020 – 2035. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020, 

Anna Jaźwiec – Inspektor w Wydz. Budżetowym – przedstawiła projekt 

uchwały.  

Marek Sijer – radny – prosi o wykonanie oświetlenia na ul. Św. Łukasza. 

Anna Zięba – radna – zaproponowała przeprojektowanie ul. Brzozowej, 

zmniejszenie kosztów jej wykonania i realizację inwestycji przy wsparciu 

Funduszu Dróg Samorządowych. Obecny projekt i kosztorys opiewa na kwotę 2 

mln zł.  

Jolanta Łuczka – Nita – radna - zwróciła uwagę na zły stan dróg na Oś. 

Ustronie. Zaproponowała, aby naprawę wspomnianych dróg realizować etapami. 

Zbigniew Sobczyk – radny – prosi, aby w miarę możliwości finansowych gminy, 

w najbliższym czasie wykonano remont ul. Starzyńskiego.  

W imieniu mieszkańców prosi, aby remont drogi na Oś. Trąbki zgłoszono i 

realizowano z Funduszu Dróg Samorządowych.   

Marek Statkiewicz – radny - prosi w imieniu mieszkańców o montaż lampy 
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solarnej przy cmentarzu w Sołku. 

W dyskusji głos zabrali: radny Mieczysław Wojciechowski, Burmistrz Opoczna 

Dariusz Kosno, radny Marek Sijer, radna Jolanta Łuczka – Nita, radna Anna 

Zięba, radny Marek Statkiewicz, radny Zbigniew Sobczyk, radna Jadwiga Figura, 

radny Andrzej Pacan, radny Wiesław Wołkiewicz. 

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

XXI/220/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

d) zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie oraz nadania 

statutu,  

Jerzy Misiurski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie -  

przedstawił projekt uchwały.  

Jan Zięba – radny - zaproponował, aby uruchomić opoczyńskie radio lokalne, 

które byłoby nadzorowane przez Urząd Miejski i sponsorowane z budżetu 

obywatelskiego.  

Anna Zięba – radna - prosi o informację, ile Gmina Opoczno przeznacza 

środków na finansowanie Tygodnika Opoczyńskiego w przeliczeniu 

miesięcznym. Przypuszcza, iż ta kwota pokryłaby wydatki związane z 

uruchomieniem opoczyńskiego radia.   

Jakub Biernacki – radny – prosi o zestawienie kosztów, jakie gmina poniosła z 

tytułu wykupu reklam, ogłoszeń czy innej współpracy z mediami od 2012r. 

(ostatnie dwie kadencje), również  z podmiotami które już nie istnieją.  

W dyskusji głos zabrali: radny Jan Zięba, Dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Opocznie Jerzy Misiurski, radna Anna Zięba, Zastępca Burmistrza 

Tomasz Łuczkowski, radny Jakub Biernacki, radny Krzysztof Grabski. 
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 Rada Miejska głosami: za - 17, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę Nr 

XXI/221/2020 w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Opocznie.   

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

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

Sportowy „Opocznianka”,  

Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji – przedstawiła 

projekt uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: radny Zbigniew Sobczyk, radny Jakub Biernacki, 

Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji Katarzyna Niewadzi, radna Anna Zięba. 

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

XXI/222/2020 w sprawie  wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno 

przez Ludowy Klub Sportowy „Opocznianka”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

f) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez 

Stowarzyszenie Maratończycy Opoczno Oknonet Ultra Run,  

Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji – 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 

XXI/223/2020 w sprawie  wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno 

przez Stowarzyszenie Maratończycy Opoczno Oknonet Ultra Run.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

g) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 

do kąpieli,  

Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji – przedstawiła 

projekt uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jakub Biernacki, Dyrektor Wydz. Sportu i 

Rekreacji Katarzyna Niewadzi, Sekretarz Miasta Janusz Klimek. 

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

XXI/224/2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli.  

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

h) 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. 

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 

XXI/225/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Opoczno 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności 

naniesień budowlanych.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opoczno,   

obr. 6, stanowiącej własność Gminy Opoczno, 

Marzanna Wojciechowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami – 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. – 1  podjęła uchwałę Nr 

XXI/226/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 

w m. Opoczno,   obr. 6, stanowiącej własność Gminy Opoczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

j) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody 

na zbycie w trybie bezprzetargowym, 

Marzanna Wojciechowska - Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami – 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 

XXI/227/2020 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości 

oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
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Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 
Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę 
Po przerwie 
Przewodnicząca stwierdziła kworum i wznowiła obrady  

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

sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,   

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały.  

W dyskusji głos zabrali: radny Andrzej Rożenek, Sekretarz Miasta Janusz Klimek. 

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

XXI/228/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.   

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

l) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 
2020/2021,  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydziału Edukacji – przedstawił projekt uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, Dyrektor Wydz. Edukacji Marek 
Ziębicki. 

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

XXI/229/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Opoczno na rok szkolny 2020/2021.  

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

m) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za 
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kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,  

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydziału Edukacji – 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. – 0  podjęła uchwałę Nr 

XXI/230/2020 w sprawie 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. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

n) 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.   

Krzysztof Grabski – radny – przekazał głos mieszkańców, iż są gotowi płacić 

za bilet nawet 2 zł w zamian za  wprowadzenie dodatkowego kursu na każdą linię 

przez MPK Sp. z o.o. 

W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, radny Mieczysław Wojciechowski, 

radny Krzysztof Grabski, Prezes MPK Sp. z o.o. Andrzej Kopania, radny Jan 

Zięba. 

  Rada Miejska głosami: za - 15, przeciw - 0, wstrz. – 1  podjęła uchwałę Nr 

XXI/231/2020 w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach 
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pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

Sp. z o.o. w Opocznie.  

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

o) 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. 

Jadwiga Figura – radna - prosi o interwencję w sprawie podłączenia 

mieszkańców ul. Długiej i Kuligowskiej do sieci gazowej. 

W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Figura, radna Anna Zięba, Dyrektor 

Wydz. Ochrony Środowiska Dominika Chybowska, Zastępca Burmistrza Tomasz 

Łuczkowski.  

 Rada Miejska głosami: za - 16, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę Nr 

XXI/232/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w 

budynkach i lokalach mieszkalnych.  

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Projekty uchwał stanowią załącznik nr 23 do protokołu.  

Ad. pkt. 7  

  Zapytania i wolne wnioski. 

Mieczysław Wojciechowski – radny – poprosił o informację, jaka ilość dzieci 
będzie uczęszczała do szkół, biorąc pod uwagę poszczególne klasy w szkołach 
miejskich i wiejskich oraz kl. „O”, łącznie ze szkołami stowarzyszeniowymi.  
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Marek Statkiewicz – radny - zgłosił, iż PGK Sp. z o.o. nie uzupełniło ubytków 
masą asfaltową na drodze w Wygnanowie i prosi o interwencję w tym temacie.   

Jan Zięba – radny - prosi o  naprawę ławek, które nie nadają się do użytku na 

łączniku między ul. Biernackiego a ul. M. C. Skłodowskiej - deptak przy krytej 

pływalni. 

Robert Grzesiński – radny – prosi, aby służby oczyszczania miasta usunęły 

trawę między kostką chodnikową na małej obwodnicy.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła                       
i przystąpiła do realizacji ostatniego punktu obrad sesji.  

Ad. pkt. 8 

 Zamknięcie obrad. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała 
obecnym za udział i zamknęła XXI sesję Rady Miejskiej VIII kadencji 
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą pierwszą sesję Rady 
Miejskiej w Opocznie”. 
Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 15.35. 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 20 lipca 2020r. 
Sesja on – line dostępna pod adresem: 
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line    

 

                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                           Anna Zięba 

                                            

 Protokołowały: 

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

