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Protokół Nr XXII/2020 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 28 sierpnia 2020r. 

 

Ad. pkt. 1  

 Otwarcie obrad. 

 

Dwudziestą drugą sesję Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 28 sierpnia 

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

Rady Miejskiej Anna Zięba  wypowiadając formułę: „Otwieram dwudziestą 

drugą 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. 

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania sesji.  

 

Burmistrz Opoczna wraz z Przewodniczącą Rady  Miejskiej złożyli 

podziękowania na ręce Komendanta Straży Miejskiej z okazji Święta strażników 

miejskich.  

 

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.  

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedłożenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Protokołu Nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie  

VIII kadencji. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.  

6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum 

zaufania.  

8. Wykonanie budżetu gminy za rok 2019: 

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego, 

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Opoczna.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu 

Gminy Opoczno  za 2019 rok, 

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.  

10.  Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego (organizacja pracy). 

11.  Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2020r. 

12.  Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich oraz koszty ich  funkcjonowania. 

13.  Sprawozdanie z pracy Komisji  Rewizyjnej w I półroczu 2020r. 

14.  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) odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu 

rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wobec 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID – 19, 

d) zmieniająca uchwałę 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,  

e) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno 

na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach 

i lokalach mieszkalnych,  

f) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu,  

g) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 

2030, 

h) zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno, 
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i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa 

Międzybórz, 

j) zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie 

ulicy Powstańców Wielkopolskich, 

k) rozpatrzenia skargi J.K. na działanie Burmistrza, związanej z 

naliczeniem opłat za odbiór odpadów. 

15.  Zapytania i wolne wnioski.  

16.  Zamknięcie obrad. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy są propozycje zmiany do 

porządku obrad.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – zgłosił wniosek w imieniu Burmistrza 

Opoczna o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu jako 14a) 

projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej w 

Opocznie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego (projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 

do protokołu). 

 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o zmianę porządku 

obrad polegającą na wprowadzeniu jako 14a) projektu uchwały zmieniającej 

Uchwałę Nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 marca 2020 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu 

Opoczyńskiego. 

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

o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu jako 14a) projektu 

uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

samorządu Powiatu Opoczyńskiego. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 3 

 Przyjęcie Protokołu Nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII 

kadencji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, iż protokół był wyłożony do 

wglądu w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym Statutem Gminy jak 

również projekt protokołu został zamieszczony w Informatorze programu e-

sesja.  

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

kadencji Rady Miejskiej w Opocznie. 

Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie.  
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Rada Miejska głosami:  za – 17, przeciw – 0, wstrz. – 0,  przyjęła 

protokół z obrad XXI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 7 

lipca 2020r.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

 

Ad. pkt. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

 

Burmistrz Opoczna wraz z Przewodniczącą Rady  Miejskiej złożyli 

podziękowania Pani Skarbnik Barbarze Bąk za wieloletnią pracę i została 

wyświetlona Prezentacja multimedialna. 

Barbara Bąk – Skarbnik -  podziękowała za współpracę Burmistrzowi i 

Radzie Miejskiej w Opocznie.  

 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami:  za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 3,  podjęła uchwałę 

Nr XXII/233/2020 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 5. 

 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno odczytał sprawozdanie za okres od 8 lipca 

do 28 sierpnia 2020r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Uzupełnienie do sprawozdania stanowi załącznik nr 6a do protokołu.  

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca przystąpiła do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. pkt. 6. 

Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2019 rok. 

Raport stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Janusz Klimek - Sekretarz Miasta – poinformował, iż w miesiącu maju 

Burmistrz przedstawił Raport o stanie Gminy. Przypomniał, że w Raporcie 

zawarte są informacje dotyczące obszaru, który zajmuje Gmina Opoczno, 

demografii, stanu mienia komunalnego. W Raporcie wskazane są nieruchomości 

gminne oraz zasób mienia komunalnego. Opisany jest również przydział oraz 

wynajmowanie lokali mieszkalnych. Zawarto w nim informację o ładzie 

przestrzennym, który dotyczy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, studium wykonalności, postępy w tej kwestii oraz jak wiele 

terenów jest objętych planami zagospodarowania przestrzennego. Opisana jest 
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infrastruktura komunalna, w tym transport publiczny z opisanymi trasami. 

Zawarto informacje o stanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz 

oczyszczalni. Przedstawiono informację w zakresie czystości i porządku, 

ochrony powietrza, systemu odbioru odpadów komunalnych. Są wskazane 

zadania, które realizuje gmina, dotyczące zakresu zdrowia, oświaty, rolnictwa. 

W temacie rolnictwa opisano fundusz sołecki, warunki przyrodnicze gminy, 

kulturę fizyczną i sport. Opisano działania podejmowane przez Miejski Dom 

Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Muzeum Regionalne w Opocznie. 

W raporcie zawarto obszerne informacje dotyczące tematu szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, obronności, OSP i Straży Miejskiej. 

Wspomniano o infrastrukturze informatycznej i monitoringu. Zawarto obszerną 

informację dotyczącą pomocy społecznej, inwestycji jak również zamówień 

publicznych. Szeroko opisane są formy przeciwdziałania bezrobociu. Są 

również przedstawione programy, które zostały zrealizowane w trakcie 2019r.  

Robert Grzesiński – radny – wspomniał o problemie maseczek jednorazowego 

użytku i potrzebie podpisania przez PGK Sp. z o.o. umowy na ich utylizację, 

jako odpadów medycznych.  

Jakub Biernacki – radny – poprosił o komentarz do raportu przewodniczących 

poszczególnych komisji. Chodzi o krótką analizę oraz wskazanie największych 

problemów, które mogą wystąpić w perspektywie kolejnych trzech lat oraz 

informację o tym, co udało się naprawić, z czego gmina może być dumna. 

Anna Zięba - Przewodnicząca Rady Miejskiej – stwierdziła, iż nie widzi 

takiej potrzeby, ponieważ Raport o stanie gminy był omawiany na komisjach 

majowych.   

Jakub Biernacki – radny – powiedział, że widzi taką potrzebę, ponieważ 

jednym z obowiązków przewodniczących poszczególnych komisji, prócz 

planowania prac tych komisji, jest prowadzenie spraw gminy w danym zakresie 

zadań czy tematyce, która je obowiązuje. Twierdzi, iż ludziom należy się słowo 

komentarza, aby wiedzieli czy Rada Miejska ma jakieś plany na kolejne trzy i 

pół roku. Radny wnosi o to, aby przewodniczący poszczególnych komisji 

odnieśli się do Raportu o stanie gminy w zakresie i tematach, które 

bezpośrednio dotyczą ich komisji.  

Anna Zięba - Przewodnicząca Rady Miejskiej – potwierdziła, iż dyskusja jest 

potrzebna, zapytała czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym temacie.  

Jakub Biernacki – radny – przypomniał, iż punktem którym w tym momencie 

radni się zajmują jest Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2019r. 

Stwierdził, że jeśli Przewodnicząca w tym momencie zakończy punkt, będzie to 

oznaczać, iż debata się nie odbyła, że radni z poszczególnymi 

przewodniczącymi komisji resortowych nie są zainteresowani debatą o stanie 

gminy. Wnosi o to, aby słowo komentarza pojawiło się wśród 

przewodniczących poszczególnych komisji resortowych, w zakresie i tematyce, 

która ich bezpośrednio dotyczy.  

Anna Zięba - Przewodnicząca Rady Miejskiej – przypomniała, iż debata jest 

obowiązkowa, wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym i jest 
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zawarta w programie sesji, w pkt 6. W ocenie Przewodniczącej podczas debaty 

nie można zmuszać radnych do zabierania głosu.  

Robert Grzesiński – radny – przedstawił krótki raport Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury ze współpracy z Burmistrzem. Stwierdził, 

iż był to okres w którym doszło do wielu spotkań w zakresie ochrony zdrowia, a 

przede wszystkim walki z COVID 19 za co podziękował Burmistrzom. Idealnie 

przygotowano szkoły pod kątem walki z wirusem. Komisja podjęła problem 

funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, temat został 

przerwany z powodu pandemii Covid 19. Przewodniczący ma nadzieję, iż temat 

MGOPS niebawem powróci. Dodał, iż poszczególne zagadnienia komisji były 

rozszerzane w zależności od próśb członków tej komisji. Każdy wniosek w 

kwestii tematyki był uwzględniany.  

Anna Zięba - Przewodnicząca Rady Miejskiej – przypomniała procedurę 

mówiąc, iż przedstawienie Raportu a następnie debata to punkt, który 

funkcjonuje w przepisach samorządowych dopiero drugi rok, dlatego jeszcze nie 

zadomowił się w procedowaniu decyzji samorządowych. Raport o stanie gminy 

został przedstawiony na komisjach majowych i był czas na to, aby mieszkańcy 

wnosili uwagi do Raportu. Przewodnicząca poinformowała, iż od mieszkańców 

nie wpłynął żaden wniosek w tym zakresie, nie zgłosili chęci udziału w debacie. 

Na komisjach, które odbywały się przed sesją Raport nie budził żadnych 

dodatkowych emocji, został przedstawiony obrazowo, przedstawiono zakres 

tego, co jest w planach, co zostało wykonane i jakie perspektywy na przyszłość. 

Dodała, iż dyskusja jest otwarta, poprosiła jeszcze raz  o zabieranie głosu przez 

radnych. 

Jakub Biernacki – radny – stwierdził, iż jednym z obowiązków radnych czy 

przewodniczących komisji resortowych jest zapoznanie się z takim Raportem i 

wyciąganie wniosków. Dodał, iż temat Covid 19, który poruszył radny 

Grzesiński nie jest częścią raportu z zakresu zdrowia. Pozostali przewodniczący 

komisji powinni przeczytać Raport, przynajmniej w części, która dotyczy 

bezpośrednio tematyki ich komisji, a następnie odnieść się, wysnuć wnioski 

wynikające z tego raportu. Rada Miejska jest organem który oprócz tego, że 

uchwala prawo, powinna kreować politykę urzędu. Ma nadzieję, iż szkoły będą 

naprawdę idealnie przygotowane do bezpiecznego rozpoczęcia roku szkolnego.  

Tadeusz Brola – radny – odniósł się do słów radnego Biernackiego, 

przypomniał, iż na początku roku przedstawione zostało sprawozdanie z działań 

poszczególnych komisji. Jeśli chodzi o Raport gminy uważa, że nie tylko 

przewodniczący, ale wszyscy radni są odpowiedzialni za gminę i działania, 

które są prowadzone. Dodał, iż na wiele wniosków z roku 2019 nie było 

odpowiedzi. Obecnie sytuacja się poprawiła, ponieważ radni otrzymują 

odpowiedzi na zgłaszane wnioski. Problemy gminy są duże, jeśli chodzi o 

tereny wiejskie radny oczekuje, aby remontów dróg na tych terenach było coraz 

więcej. Obecnie sytuacja związana z Covid-19 ogranicza funkcjonowanie 

świetlic wiejskich.  
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Jakub Biernacki – radny – wyjaśnił, iż oczekuje od radnych poszczególnych 

komisji tego, aby wypowiedzieli się na temat Raportu o stanie gminy, nad 

którym trwa debata. Uważa, że trzeba się z nim zapoznać i podjąć dyskusję.  

Tadeusz Brola – radny – zapytał radnego Biernackiego, ile pytań zadał 

podczas posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 

Samorządu, której jest członkiem.  

Tomasz Kopera – radny – stwierdził, iż radny Biernacki nie bierze aktywnego 

udziału w komisjach. Odniósł się do Raportu o stanie gminy i zwrócił uwagę na 

dwa aspekty. Pierwszy, który pojawił się w 2019r. wywołał konflikty 

pracownicze i zwolnienia zarówno w gminie jak i jednostkach organizacyjnych, 

czego efektem jest prawomocny wyrok, gdzie Sąd stwierdził, iż odwołanie 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, Pani A. P.-S. było bezprawne. Następnie 

radny odniósł się do stanu realizacji inwestycji i wydatkowanych środków 

finansowych na inwestycje, których brak w Gminie Opoczno.  

Robert Grzesiński – radny -  wspomniał osobę byłego Prezesa Spółki PGK 

M.K., który utrzymywał bardzo dobre wyniki w spółce. Stwierdził, iż warto 

byłoby zaprosić go na debatę. 

Jan Zięba – radny – powiedział, iż debata nad Raportem o stanie gminy jest 

tematem bardzo ważnym. Uważa, że radni powinni poświęcić na nią jak 

najwięcej czasu i jak najwięcej osób powinno wziąć w niej udział – dyrektorzy 

poszczególnych wydziałów jak i mieszkańcy. Zasugerował, aby debatę 

przenieść na inny termin, ponieważ debatowanie dziś kilka godzin uniemożliwi 

przegłosowanie ważnych uchwał. Dodał, że radni mają obowiązek angażować 

się i poza sesją brać udział w debacie. Radny ma nadzieję, iż wszystko szybko 

wróci do normy.  

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej -  uważa, iż to dobry pomysł, 

prosi Burmistrza o rozeznanie się w tym temacie.  

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odniósł się do tematu konfliktów 

pracowniczych. Poinformował, iż w sprawie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 

3, w Sądzie Pracy została zawarta ugoda. Obecnie temat jest zamknięty. 

Wyjaśnił, że w 150 mln zł budżetu mieści się: 50 mln zł na oświatę, 50 mln zł 

na pomoc społeczną, pozostałe 50 mln zł idzie na wydatki, z czego 10 mln zł 

idzie na spłatę poprzednich kredytów. Reasumując, jedna czwarta budżetu idzie 

na inwestycje. Przypomniał, iż najpierw trzeba zapisać się do debaty, następnie 

publikuje się raport. Burmistrz odniósł się do braku zaproszenia do debaty 

poprzedniego Prezesa Spółki PGK M.K. twierdząc, że Prezes ma swoich 

następców.  Powiedział, iż Program Rozwoju Lokalnego ma służyć temu, aby 

ludzie z innych gmin przeprowadzali się do naszej gminy. Dużo terenów pod 

inwestycje czy budownictwo mieszkaniowe jest w większości terenami osób 

prywatnych. Trzeba podjąć wysiłek scalenia terenów wokół ul. Ceramicznej, 

aby uwolnić kolejne tereny pod budownictwo.  

Andrzej Pacan – radny - stwierdził, iż radni mieli czas na zapoznanie się z 

raportem dodając, iż to nie jest czas na obszerne debaty.  
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 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i 

przeszła do kolejnego punktu obrad sesji. 

 

Ad. pkt. 7 

 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna 

wotum zaufania.  

 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, iż Raport o stanie gminy jest 

doskonałym narzędziem do wnioskowania. Zachęcił wszystkich do korzystania 

z niego, nie tylko w okresie debaty, ale w okresie całego roku, jeśli kogoś 

dotyczy temat dróg, kanalizacji czy innych kwestii. Przypomniał, iż po debacie 

nad Raportem Rada Miejska zobowiązana jest podjąć uchwałę dotyczącą 

udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.  

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

projekt uchwały pod głosowanie.  

 Rada Miejska głosami: za - 18, przeciw - 0, wstrz. – 1  podjęła uchwałę 

Nr XXII/234/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum 

zaufania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – podziękował radnym za podjęcie 

uchwały. Dodał iż raport to doskonałe narzędzie do wychodzenia z nowymi 

inicjatywami, na które Gmina jest otwarta.  

 

Ad. pkt. 8 

 Wykonanie budżetu gminy za rok 2019. 

 

a)  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r. wraz informacją o stanie 

mienia komunalnego, 

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2019rok,  

Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika Gminy – przedstawiła wyżej wymienione 

dokumenty. 

Wyżej wymienione dokumenty stanowią załączniki nr 9-14 do protokołu.  

 

 Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i 

przeszła do kolejnego podpunktu obrad sesji. 

 

d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Opoczna. 
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Tomasz Kopera – radny – przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej /załącznik 

nr 15 do protokołu/, która pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Opoczno za rok 2019 i wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi 

Opoczna absolutorium za 2019 rok. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił uchwałę składu orzekającego 

RIO w Łodzi z dn.: 21 lipca 2020r.  w sprawie opinii do wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie o udzielenie absolutorium dla 

Burmistrza Opoczna /załącznik nr 16 do protokołu/. Poinformował radnych, iż 

Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Opoczna z wykonania budżetu za 2019 rok.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i przeszła 

do kolejnego punktu obrad sesji.                

 

Ad. pkt. 9 

 Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy 

Opoczno za 2019 rok, 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

Nr XXII/235/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z 

wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna,  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – podziękowała za 

współpracę. Przypomniała, iż budżet tworzony na początku roku wzbudza 

emocje. Obecne wykonanie budżetu za 2019r. przedstawione przez Skarbnika 

jest dla większości radnych satysfakcjonujące. Podziękowała za obecny rok, 

ponieważ z wykonania budżetu roku poprzedniego było 9 mln zł nadwyżki 

budżetowej, dzięki czemu udało się zrównoważyć budżet tego roku, 

zmniejszając wcześniejszą propozycję Burmistrza dotyczącą zaciągnięcia 

obligacji na dużą kwotę, równoważąc to nadwyżką budżetową. Ostatecznie 

udało się uchwalić taki budżet, który był do przyjęcia z propozycjami 

Burmistrza, ale także do zaakceptowania przez wszystkich radnych.    
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

projekt uchwały pod głosowanie.  

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

Nr XXII/236/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Przewodnicząca pogratulowała Burmistrzowi za uzyskanie absolutorium 

niemalże jednogłośnie, zaś Burmistrz podziękował radnym za współpracę. 

 

Ad. pkt. 10. 

Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do 

nowego roku szkolnego (organizacja pracy). 

 

Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację 

(załącznik nr 19 do protokołu). 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: radny Jakub Biernacki, Sekretarz Miasta Janusz 

Klimek, radny Jerzy Pręcikowski, Dyrektor Wydz. Edukacji Marek Ziębicki, 

radny Robert Grzesiński, radna Anna Zięba, radna Jolanta Łuczka-Nita, radna 

Jadwiga Figura, radny Wiesław Wołkiewicz, radna Alicja Szczepaniak, Dariusz 

Kosno Burmistrz Opoczna, radny Mieczysław Wojciechowski. 

Jakub Biernacki – radny – poprosił o informację dotyczącą przygotowania 

szkół i przedszkoli podległych gminie do rozpoczęcia roku szkolnego w dobie 

pandemii, wraz z informacją na temat ich zabezpieczenia i wyposażenia w 

środki ochrony osobistej, ze wskazaniem ilości jaką dysponują poszczególne 

placówki, jak również ilości przeliczonej na jednego ucznia. Prosi o informację 

dotyczącą zdolności i przygotowania szkół do przejścia w tryb zdalnego 

nauczania lub hybrydowego, w przypadku pojawienia się źródeł zakażeń w 

szkołach. Pyta, czy szkoły analizowały dostępność uczniów do sprzętu 

komputerowego, umożliwiającego nauczania zdalne. Prosi o krótką informację, 

czy w poprzednim roku szkolnym występowały problemy uniemożliwiające 

realizację obowiązku szkolnego w trybie zdalnym. Prosi o zapraszanie 

Dyrektorów szkół na sesje Rady Miejskiej.  

Robert Grzesiński – radny – zaproponował zwołanie dodatkowego 

posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury na początku września (2 tyg. 

od rozpoczęcia roku szkolnego), aby mieć szerszy obraz sytuacji w szkołach w 

dobie pandemii, już po rozpoczęciu roku szkolnego.  

Mieczysław Wojciechowski – radny – prosi o opinię prawną dotyczącą 

możliwości przesunięcia nadwyżki dotacji na następny rok w szkołach 

stowarzyszeniowych.  
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i 

przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad sesji.  

 

Ad. pkt. 11 

Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 

2020r. 

 

Katarzyna Sudzius - Bobrek – inspektor w Wydz. Zdrowia i Spraw 

Społecznych – przedstawiła sprawozdanie (załącznik nr 20 do protokołu). 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i 

przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad sesji.  

 

Ad. pkt. 12 

Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich oraz koszty ich  funkcjonowania. 

 

Zdzisław Miękus – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie – 

przedstawił informację (załącznik nr 21 do protokołu). 

W dyskusji głos zabrali: radna Jadwiga Figura, radny Mieczysław 

Wojciechowski, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Zdzisław Miękus.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i 

przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad sesji.  

 

Ad. pkt. 13 

Sprawozdanie z pracy Komisji  Rewizyjnej w I półroczu 2020r. 

 

Tomasz Kopera – radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił 

sprawozdanie (załącznik nr 22 do protokołu). 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i 

przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad sesji.   

 

Ad. pkt 14.  

 Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej w 

Opocznie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego, 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.   
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Rada Miejska głosami: za - 14, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę 

Nr XXII/237/2020 zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej w 

Opocznie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na 

lata 2020-2035, 

Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – przedstawiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.   

Rada Miejska głosami: za - 14, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę 

Nr XXII/238/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opoczno na lata 2020-2035. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020, 

Beata Pawlik – Zastępca Skarbnika – przedstawiła projekt uchwały.  

W dyskusji głos zabrali: radna Anna Zięba, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, 

radna Magdalena Belica. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.  

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

Nr XXII/239/2020 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

d) odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z 

tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wobec 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19, 

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

Nr XXII/240/2020 w sprawie: odstąpienia od dochodzenia należności 

cywilnoprawnych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności 

wobec przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 
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związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID – 19. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

e) zmieniająca uchwałę 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,  

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. – 0  podjęła uchwałę 

Nr XXII/241/2020: zmieniającą uchwałę 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 27 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

f) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła 

w budynkach i lokalach mieszkalnych,  

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – 

przedstawiła 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 XXII/242/2020 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 28 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

g) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu,  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.   
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Rada Miejska głosami: za - 15, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę 

Nr XXII/243/2020 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 

Łódzkiemu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

h) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 

2030, 

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. – 0  podjęła uchwałę 

Nr XXII/244/2020 w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy Opoczno 2030. 

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

i) zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Opoczno, 

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

Nr XXII/245/2020 w sprawie: zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Opoczno. 

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie 

sołectwa Międzybórz, 

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

Nr XXII/246/2020 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie 

sołectwa Międzybórz. 

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  
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Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

k) zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w 

rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich, 

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

Nr XXII/247/2020 w sprawie: zmian w części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego 

w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Ad. pkt. 17. 

Zapytania i wolne wnioski.  

Jolanta Łuczka – Nita – radna – prosi o naprawę asfaltu, który uległ 

zniszczeniu na skręcie ul. Akacjowej i Świerkowej. Prosi o uzupełnienie w 

całym mieście niedoborów ławek.  

Jadwiga Figura – radna – prosi o plac zabaw na ul. Małachowskiego i 

Krasickiego. Prosi o skoszenie trawy na ul. Kopernika 10. Prosi o postawienie 

ławeczek na ul. Partyzantów, po stronie garaży.  

Mieczysław Wojciechowski – radny – pyta, który odcinek drogi w Libiszowie 

będzie remontowany metodą podwójnego skropienia nawierzchni emulsją 

asfaltową. Prosi o informację dotyczącą zwiększenia wydatków na czystość i 

porządek w gminie w kwocie 100 tys. zł, na jakie przedsięwzięcia będzie 

przeznaczona wspomniana kwota.  

W dyskusji wzięli również udział: radny Krzysztof Grabski, Janusz Klimek 

Sekretarz Miasta, radny Robert Grzesiński, Dariusz Kosno Burmistrz Opoczna.  

 

Ad. pkt. 16 c.d. 

Podjęcie uchwały w sprawie:  

l) rozpatrzenia skargi J.K. na działanie Burmistrza, związanej z 

naliczeniem opłat za odbiór odpadów. 

Tomasz Kopera – radny, Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i 

petycji – przedstawił projekt uchwały.  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, wobec braku głosów ją zamknęła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały.   
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Rada Miejska głosami: za - 15, przeciw - 0, wstrz. – 0  podjęła uchwałę 

Nr XXII/248/2020 w sprawie: rozpatrzenia skargi J.K. na działanie 

Burmistrza w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 17 c.d. 

Zapytania i wolne wnioski.  

 

Jakub Biernacki – radny – prosi o sprawdzenie i ewentualną redukcję koron 

drzew na ul. Westerplatte, na wysokości bloków oraz ul. Kopernika 11. 

 

W dyskusji wziął również udział: Janusz Klimek Sekretarz Miasta. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca ją zamknęła                       

i przystąpiła do realizacji ostatniego punktu obrad sesji.  

 

Ad. pkt. 18.  

Zamknięcie obrad. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała 

obecnym za udział i zamknęła XXII sesję Rady Miejskiej VIII kadencji 

wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam dwudziestą drugą sesję Rady 

Miejskiej w Opocznie”. 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 14.35. 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 11 września 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

