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                                           PROTOKÓŁ Nr I/ 14 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 1 grudnia 2014r. 

Ad. pkt. 1       Otwarcie obrad. 
Łączek Eugeniusz – jako najstarszy wiekiem radny rozpoczął pierwszą sesję 
Rady Miejskiej w Opocznie. Odczytał Postanowienie Komisarza Wyborczego            
w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania 
pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Opocznie. 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z dnia 2013r. poz. 594 z póź. zm.), Komisarz Wyborczy                   
w Piotrkowie Tryb. postanawia: 
§ 1. Zwołuje się pierwszą sesję  Rady Miejskiej w Opocznie, wybranej na 
kadencję Rad 2014 – 2018, na dzień 1 grudnia 2014r. na godz. 15.00. 

§ 2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady , do czasu wyboru Przewodniczącego 
Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 

Postanowienie Komisarza Wyborczego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Łączek Eugeniusz – prowadzący obrady prosi Przewodniczącego Miejskiej 

Komisji Wyborczej Pana Leszka Raczyńskiego o wręczenie  nowo wybranym 
radnym zaświadczeń. 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Leszek Raczyński  pogratulował 
radnym zdobycia mandatu oraz wręczył   zaświadczenia uprawniające do 
sprawowania mandatu radnego, stosownie do art. 128 ustawy z dnia 16 lipca 

1998r. – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw ( t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ). 

Łączek Eugeniusz – prowadzący obrady przedstawił porządek pierwszej sesji: 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych.  
3. Wybór Przewodniczącego Rady: 

a) zgłaszanie kandydatów, 
b) wybór komisji skrutacyjnej, 
c) przeprowadzenie głosowania. 

4.  Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Rady. 
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady: 

a) ustalenia liczby wiceprzewodniczących, 
b) zgłaszanie kandydatów, 
c) wybór komisji skrutacyjnej, 

d) przeprowadzenie głosowania, 
6. Zamknięcie sesji.  
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Prowadzący obrady Eugeniusz Łączek poinformował, że na sesji jest obecnych 
21 radnych / ustawowy skład Rady 21  radnych/. 

Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. 
Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
Lista obecności gości zaproszonych na sesję stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Ad. pkt. 2        Ślubowanie radnych. 

Prowadzący obrady Eugeniusz Łączek poprosił najmłodszego radnego Tomasza 
Koperę do wspólnego prowadzenia sesji. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – poinformował, że zgodnie z ustawą                    
o samorządzie gminnym radni muszą złożyć ślubowanie. Ślubowanie polega na 
tym, że radny senior przeczyta treść roty ślubowania, a najmłodszy radny 

odczyta nazwiska radnych. Radni wypowiedzą słowa „Ślubuję” i mogą dodać 
słowa „ Tak mi dopomóż Bóg”. 

Rota ślubowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Najmłodszy radny Tomasz Kopera odczytał listę radnych. Radni ślubowali 
poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję” dodając „tak mi dopomóż Bóg”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że wszyscy radni złożyli ślubowanie.  

Ad. pkt. 3      Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

a) Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatur  na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Pacan Andrzej – radny – zgłasza kandydaturę Grzegorza Wołąkiewicza. 

Radny Grzegorz Wołąkiewicz wyraził zgodę. 

Gabryś Renata – radna – zgłasza kandydaturę Wiesława Wołkiewicza. 
Radny Wiesław Wołkiewicz wyraził zgodę. 

b) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

Wacławiak Barbara – Radna – zgłasza kandydaturę Jarosława Jurowskiego, 
który wyraził zgodę. 
Kopera Tomasz – radny – zgłasza kandydaturę Mieczysława Wojciechowskiego, 

który wyraził zgodę. 
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Figura Jadwiga – radna – zgłasza kandydaturę Andrzeja Pacana, który wyraził 
zgodę. 

  Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę                
Nr I/1/14 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Jurowski Jarosław – Przew. Komisji Skrutacyjnej – przedstawił regulamin 

głosowania i kartę do głosowania. 
c) Przeprowadzenie głosowania. 

Radni przystąpili do głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej           
w Opocznie. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jarosław Jurowski odczytał protokół                     
z tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania znajduje się                  
w załączniku nr 9 do protokołu.  

Za wyborem  radnego Grzegorza Wołąkiewicza głosowało 11 radnych,                          
a za wyborem Wiesława Wołkiewicza głosowało 10 radnych.   

Zatem Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę 
Nr I/2/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego rady Miejskiej w Opocznie.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Wołąkiewicz Grzegorz – Przewodniczący Rady Miejskiej – podziękował radnym 
za wybór i jednocześnie deklaruje współpracę z całą Radą. Deklaruje również 
współpracę z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie gminy i 

wszystkimi jednostkami. 

Ad. pkt. 4  Obrady prowadzi Grzegorz Wołąkiewicz Przewodniczący Rady   
                   Miejskiej w Opocznie. 

Ad. pkt. 5.  Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

a) Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących. 

Figura Jadwiga – radna – wnosi, aby było dwóch Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej. 

Rada Miejska głosami: za -21, przeciw -0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę                     
Nr I / 3/14 w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.  
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

c)Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej proponuje, aby  Komisja Skrutacyjna była w 
składzie: Jurowski Jarosław, Mieczysław Wojciechowski i Andrzej Pacan.  

     Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę                
Nr I/4/14 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

b) Zgłaszanie kandydatur. 

Przewodniczący Rady Miejskiej prosi o zgłaszanie kandydatur na 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie. 

Starus Ryszard – radny – zgłasza kandydaturę radnego Zbigniewa Sobczyka, 

który wyraził zgodę. 
Łączek Eugeniusz – radny – zgłasza kandydaturę radnego Zdzisława 
Wojciechowskiego, który wyraził zgodę. 
Wojciechowski Mieczysław – radny - zgłasza kandydaturę radnego Tomasza 
Koperę, który wyraził zgodę. 
Wołkiewicz Wiesław – radny - zgłasza kandydaturę radnej Alicji Szczepaniak, 

która wyraziła zgodę. 

Jurowski Jarosław – Przew. Komisji Skrutacyjnej – przedstawił regulamin 
głosowania i kartę do głosowania. 

d)Przeprowadzenie głosowania. 

Radni przystąpili do głosowania tajnego na Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej  w Opocznie. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jarosław Jurowski przedstawił protokół 
Komisji Skrutacyjnej: 

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik 
nr 13 do protokołu. 

Za wyborem radnego Zdzisława Wojciechowskiego głosowało 11 radnych.  
Za wyborem Zbigniewa Sobczyka głosowało 11 radnych.  
Za wyborem Tomasza Kopery głosowało 9 radnych.  

Za wyborem Alicji Szczepaniak głosowało 10 radnych.  

Rada Miejska głosami: za – 11, przeciw – 0, wstrz. – 0, podjęła Uchwałę                
Nr I/5/14 w sprawie: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Opocznie, a mianowicie Zdzisława Wojciechowskiego i Zbigniewa 

Sobczyka. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Ad. pkt. 6 Zamkniecie obrad. 

Przewodniczący Rady miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz podziękował 

obecnym za udział i zamknął I sesję Rady Miejskiej VII kadencji wypowiadając 
stosowna formułę: „ Zamykam I sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 

 

Protokołowała:                                                                           Przewodniczący  

Marta Gonsiewska                                                          Rady Miejskiej w Opocznie 

Bogumiła Kędziora                                                            Grzegorz Wołąkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 


