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Protokół Nr XXXII/17 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 2 czerwca 2017r. 

 

Ad. pkt. 1. 

Otwarcie obrad. 

Trzydziestą drugą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art. 
20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w dniu 2 
czerwca 2017r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz 
wypowiadając formułę: „Otwieram trzydziestą drugą sesję Rady Miejskiej w 
Opocznie”. 

Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr  1 do 
protokołu.                                                                                                                    
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.                                        
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości  stanowi załącznik  nr 4 do protokołu.    
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Na sali jest 21 radnych i Rada Miejska ma prawo podejmować prawomocne 
uchwały. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynął do niego wniosek podpisany 
przez Burmistrza Opoczna o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w 
Opocznie, wraz  z  załączonym do niego porządkiem obrad oraz projektami 
uchwał. 

Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że listę obecności podpisało 21 
radnych, wobec czego obrady są prawomocne. 

Ad.pkt.2 

 Wybór sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował na sekretarza obrad 
radnego Zbigniewa Sobczyka, który wyraził na to swoją zgodę. 
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Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radnego 
Zbigniewa Sobczyka na sekretarza obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w 
Opocznie. 

Ad .pkt. 3.  

 Przedłożenie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został 
doręczony wraz z zaproszeniem na sesję. Proponowany porządek obrad stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są propozycje zmian do 
porządku obrad sesji. Brak głosów. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 
2017 – 2029, 
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. pkt. 4 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 

2017 – 2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2029. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją              
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 
Rada Miejska głosami: za – 18, przeciw – 0, wstrz. – 3 podjęła uchwałę 

Nr XXXII/373/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2017 – 2029. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 

 Skarbnik Gminy poinformowała o pozytywnej opinii Komisji 
Budżetowej dotyczącej zmniejszenia środków rezerwy celowej o kwotę 
35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z 
funkcjonowaniem jednostki obsługującej jednostki samorządu terytorialnego 
(jednostki oświatowe). 

Ponadto poinformowała o zmianie w dziale 801.95, polegającej na tym, że 
wpłynęły dodatkowe pieniądze z innej gminy na fundusz socjalny emerytów, 
którego prowadzeniem zajmuje się CUW. Jest to kwota 3.024,00 zł.  

Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów zamknął ją              
i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr XXXII/374/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 
2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. pkt. 5 

Zamknięcie obrad.  

Burmistrz Opoczna zaprosił wszystkich zebranych na XII 
Międzynarodowy Wyścig "Szlakiem Walk Majora Hubala" w dniu 3 czerwca 
2017r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz 
podziękował obecnym za udział i zamknął XXXII sesję Rady Miejskiej VII 
kadencji wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam trzydziestą drugą sesję 
Rady Miejskiej w Opocznie”. 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 9.20. 
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Protokół wyłożony do wglądu od dnia 16 czerwca 2017r. 

 

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 

       Wiesław Wołkiewicz 

Sekretarz obrad: 

Zbigniew Sobczyk 

 

Protokołowały: 

Bogumiła Kędziora 

Alicja Firmowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


