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Protokół Nr I/2018 
 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 
 

w dniu 20 listopada 2018r. 
 

Ad. pkt. 1 
 Otwarcie obrad. 
 

Pierwszą sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie otworzyła Radna 
Senior – Pani Jadwiga Figura, wypowiadając formułę: „Otwieram pierwszą sesję 
Rady Miejskiej w Opocznie”. Radna poinformowała, iż na podstawie art. 20 ust. 
2 ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje 
Komisarz Wyborczy na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni po upływie 
kadencji rady. Natomiast na podstawie art. 20 ust. 2c tejże ustawy  pierwszą sesję 
nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi 
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.  

Jadwiga Figura podziękowała za powierzenie jej tak zaszczytnej funkcji. 
Poinformowała również zebranych gości, iż obrady są transmitowane za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
 

Jadwiga Figura odczytała Postanowienie Komisarza Wyborczego                                        
w Skierniewicach z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji 
nowo wybranej Rady Miejskiej w Opocznie. 
Postanowienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Zaproszenie na sesję stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  
 

Jadwiga Figura przedstawiła porządek sesji zwołanej przez Komisarza 
Wyborczego: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Opoczna. 
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od 

Radnego Seniora. 
6. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 
 

Radna Senior poinformowała, iż ustawowy skład rady wynosi 21 radnych. 
Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi kworum. Wobec tego 
obrady są prawomocne. 

 
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  
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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 stanowi załączniki nr 5 do protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Pani Jadwiga Figura zaprosiła Pana Andrzeja Płonkę – Przewodniczącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej w celu wręczenia nowo wybranym radnym 
zaświadczeń o wyborze na radnych. 

 
Ad. pkt. 2. 
 Złożenie ślubowania przez radnych. 
 
Jadwiga Figura – Radna Senior – zaproponowała, aby ślubowanie odbyło się 
w następujący sposób: ona odczyta rotę ślubowania, a następnie będzie 
wyczytywała nazwiska radnych według kolejności alfabetycznej. Radni 
wypowiedzą słowo „Ślubuję” lub zwrot „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. 
Radna poprosiła wszystkich zebranych o powstanie. 
Odczytała rotę ślubowania, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
Następnie wyczytywała nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. 
Wszyscy radni ślubowali poprzez wypowiedzenie zwrotu „Ślubuję. Tak mi 
dopomóż Bóg”.  

Jadwiga Figura – Radna Senior – stwierdziła, iż wszyscy radni złożyli 
ślubowanie, a tym samym objęli mandat radnego. 
 
Ad. pkt. 3.  
 Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Radna Jadwiga Figura poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 
Jolanta Łuczka – Nita – radna – Zgłaszam kandydaturę radnej Anny Zięby. 
Radna Jadwiga Figura zapytała, czy radna Anna Zięba wyraża zgodę na 
kandydowanie.  
Radna Anna Zięba wyraziła zgodę.  
Radna Jadwiga Figura zapytała, czy jest więcej kandydatur. 
Brak głosów. 
 
Radna Jadwiga Figura poprosiła o zgłaszanie kandydatur radnych do Komisji 
Skrutacyjnej. 
Alicja Szczepaniak – radna – Zgłosiła kandydaturę Krzysztofa Grabskiego. 
Radna Jadwiga Figura zapytała, czy radny wyraża zgodę. 
Radny Krzysztof Grabski wyraził zgodę. 
Tomasz Kopera– radny – Zgłosił kandydaturę Mieczysława Wojciechowskiego. 
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Radna Jadwiga Figura zapytała, czy radny wyraża zgodę. 
Radny Mieczysław Wojciechowski  wyraził zgodę. 
Jerzy Pręcikowski – radny – Zgłosił kandydaturę Andrzeja Rożenka. 
Radna Jadwiga Figura zapytała, czy radny wyraża zgodę. 
Radny Andrzej Rożenek wyraził zgodę. 
Radna Jadwiga Figura zapytała, czy jest więcej zgłoszeń. 
Brak głosów. 
 
Wobec powyższego radna Jadwiga Figura poddała pod głosowanie wyżej 
wymienione kandydatury do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 
 Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz.- 1 przyjęła kandydaturę 
radnego Krzysztofa Grabskiego do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 
 Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz.- 0 przyjęła kandydaturę 
radnego Mieczysław Wojciechowskiego do Komisji Skrutacyjnej dla 
przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Opocznie. 
 Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw – 0, wstrz.- 1 przyjęła kandydaturę 
radnego Andrzeja Rożenka do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 
Tym samym: 
 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/1/2018 w sprawie: powołania Komisji 
Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Głosowania imienne stanowią załącznik nr 40 do protokołu.  
 
Radna Jadwiga Figura ogłosiła przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji 
Skrutacyjnej, przygotowania regulaminu głosowania i kart do głosowania. 
 
Po przerwie. 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – przedstawił 
regulamin oraz kartę do głosowania. Zapoznał radnych ze sposobem głosowania 
oraz przebiegiem głosowania. 
 Rada Miejska głosami: za – 21, przeciw – 0, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/2/2018 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Następnie radny Mieczysław Wojciechowski – członek Komisji Skrutacyjnej 
odczytał nazwiska radnych, którym zostały wydane karty do głosowania. 
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Po zakończeniu głosowania została ogłoszona przerwa celem ustalenia wyników 
głosowania oraz sporządzenia protokołu z głosowania. Czynności te zostały 
wykonane na sali obrad. 
 
Po przerwie. 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół 
z tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 
 Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw - 7, wstrz. – 0 wybrała na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie radną Annę Ziębę.   
Tym samym: 
 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/3/2018 w sprawie: wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Protokół, karty do głosowania oraz potwierdzenie odbioru karty do głosowania 
przez radnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 4. 
 Ślubowanie Burmistrza. 
 
Jadwiga Figura – Radna Senior – poprosiła Pana Andrzeja Płonkę – 
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczenia o 
wyborze na stanowisko Burmistrza Opoczna Panu Dariuszowi Kosno. 
Radna Jadwiga Figura poprosiła Pana Dariusza Kosno o złożenie ślubowania. 
Pan Dariusz Kosno odczytał rotę ślubowania dodając na koniec zwrot 
„Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. 
Rota Ślubowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Radna Jadwiga Figura stwierdziła, iż poprzez złożenie ślubowania 
Burmistrz objął Urząd. 
 
Ad. pkt. 5  
 Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji 
od Radnego Seniora. 
 
Jadwiga Figura – Radna Senior – przekazała prowadzenie obrad nowo 
wybranej Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Annie Ziębie. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – podziękowała za powierzenie 
jej funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opocznie. Zapytała radnych, czy 
w tym punkcie chcieliby zmienić porządek obrad. 
Andrzej Rożenek – radny – zaproponował rozszerzenie porządku obrad                      
o punkty: 
a) wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie, 
b) ustalenie ilości i nazw komisji stałych, 
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c) ustalenie składów osobowych komisji stałych, 
d) wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych. 
Jadwiga Figura – radna – stwierdziła, że nie jest to odpowiedni moment ze 
względu na uroczysty charakter sesji. Zgłosiła wniosek o przejście do kolejnego 
punktu porządku obrad, czyli „Zakończenia obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej 
w Opocznie”. 
Sylwester Ziębicki – mecenas – poinformował, że przy wniosku radnego 
Andrzeja Rożenka Rada winna najpierw ustalić liczbę Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej, których wg. ustawy o samorządzie gminnym może być od 1 do 
3. Stwierdził, że ten punkt nie jest skomplikowany do realizacji, ponieważ będzie 
to głosowanie tajne. Natomiast realizacja kolejnych punktów wniosku, będzie 
wymagała imiennego głosowania radnych ze względu na brak systemu do 
głosowania elektronicznego. Poinformował, iż zmiana porządku obrad wymaga 
bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady Miejskiej. Określenie 
liczby i nazw komisji stałych wymaga określenia również zakresu ich działania.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała czy głosowanie jest 
możliwe na tej sesji, ale nie w sposób elektroniczny.  
Otrzymała odpowiedź twierdzącą.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – poprosił o przemyślenie decyzji o 
rozszerzeniu porządku obrad i zweryfikowaniu wniosku. Stwierdził, iż wybór 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast 
kolejne punkty wymagają zastanowienia ze strony  radnych. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała, że jest na 
stanowisku, aby w dniu dzisiejszym ustalić nazwy komisji i ilość komisji, tak jak 
obowiązywały one w poprzedniej kadencji, a w miesiącu grudniu zastanowić się 
nad ewentualnymi zmianami w tym temacie.  
Andrzej Rożenek – radny – odniósł się do wypowiedzi prawnika i podkreślił, iż 
zaproponował, aby były to dwie osoby, tak jak w poprzedniej kadencji. 
Alicja Szczepaniak – radna – stwierdziła, że odkąd jest radną, zawsze pierwsza 
sesja była uroczysta i podniosła. Zastanawia się nad tym jaki cel jest w tym, aby 
zmieniać porządek obrad i pracować w pośpiechu. Stwierdziła, iż można 
głosowania nad wnioskami radnego Rożenka przeprowadzić na kolejnej sesji. 
Tomasz Kopera – radny – poprosił o przejście do głosowania nad wnioskami 
radnego Andrzeja Rożenka. 
Jadwiga Figura – radna – po raz kolejny zaapelowała do radnych, aby dzielenie 
funkcji w Radzie Miejskiej odbyło się na kolejnej sesji, a nie w dniu dzisiejszym. 
Sylwester Ziębicki – Mecenas – poinformował, iż zostały zgłoszone wnioski: 
radnego o wprowadzenie czterech punktów do porządku obrad, burmistrza o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz radnej Figury o przejście do pkt. 6, 
czyli „Zamknięcie obrad”. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała, iż w obecnie 
obowiązującym Statucie nie ma określonej liczby oraz nazw komisji oprócz 
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Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, wniosków i petycji. Uważa, iż w celu 
uporządkowania pracy Rady złożony został wniosek o powołanie tych komisji.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – stwierdził, iż takie decyzje można 
podjąć na kolejnej sesji Rady Miejskiej. Zwrócił się do radnego Kopery, aby 
poprzez złożenie wniosku o zamknięcie dyskusji nie zamykał radnym możliwości 
wypowiedzenia się w danym temacie. 
Tomasz Kopera – radny – powiedział, że nie taka była jego intencja. 
Poinformował, że prawnym obowiązkiem Przewodniczącego jest 
natychmiastowe poddanie pod głosowanie wniosku złożonego przez radnego. 
Jakub Biernacki – radny – poinformował, że jako początkujący radny nie wie 
do której komisji chciałby należeć. Apeluje, aby spotkać się i wspólnie 
przedyskutować temat komisji: ich nazw, ilości oraz tematyki jaką miałyby się 
zajmować.  
Andrzej Rożenek – radny – poinformował, że jego intencja jest taka, aby jak 
najszybciej przystąpić do pracy. Stoi na stanowisku, aby jego wnioski zostały 
przegłosowane. 
Jadwiga Figura – radna – prosi o wyjaśnienie, czemu ma służyć zburzenie 
porządku obrad sesji zwołanej przez Komisarza Wyborczego. 
Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy w związku z tym, że radni chcą zmienić 
porządek obrad mają przygotowane projekty uchwał. Stoi na stanowisku, że 
ustalanie tak ważnych spraw jak zakres działania komisji powinien odbyć się po 
przedyskutowaniu tematu przez wszystkich radnych.  
Sylwester Ziębicki – Mecenas – zwrócił uwagę na zapis §19 Statutu Gminy 
Opoczno, który mówi że Przewodniczący Rady po otwarciu sesji  przedstawia 
porządek obrad, do którego rada na wniosek radnego, klubu radnych, komisji rady 
lub Burmistrza  może wprowadzić zmiany. To oznacza, że wg. Statutu porządek 
obrad winien zostać zmieniony na początku sesji.  
Tomasz Kopera – radny – stwierdził, iż cały czas jesteśmy w punkcie otwarcie 
obrad.  
Sylwester Ziębicki – Mecenas – stwierdził, iż otwarcie obrad na miejsce na 
początku obrad. 
 
 Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie i przeszła do 
przegłosowania wniosków formalnych. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnej Jadwigi Figury o 
przejście do pkt. 6 porządku obrad, czyli „Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady 
Miejskiej w Opocznie”. 
 Rada Miejska głosami: za – 7, przeciw – 13, wstrz. – 1 odrzuciła wniosek 
radnej Jadwigi Figury. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu z sesji. 
 
 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Andrzeja 
Rożenka o wprowadzenie do porządku obrad punktów: 
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a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Opocznie (2 osoby). 
b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej            
w Opocznie. 
c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania 
komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
d) podjęcie uchwał w sprawach ustalenia składów osobowych komisji stałych. 
e) podjęcie uchwał w sprawach wyboru Przewodniczących                                                                  
i Wiceprzewodniczących komisji stałych.  
 
  Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 6, wstrz. – 0 wprowadziła do 
porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie. 
 Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 6, wstrz. – 0 wprowadziła do 
porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  w Opocznie. 
 Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 wprowadziła do 
porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby, 
nazw i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
 Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 wprowadziła do 
porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawach ustalenia 
składów osobowych komisji stałych. 
 Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 wprowadziła do 
porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawach wyboru 
Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych.  
Głosowania imienne stanowią załącznik nr 40 do protokołu z sesji. 
 
Ad. pkt. 5a. 
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej w Opocznie. 
 
 Przewodnicząca zapytała, czy są propozycje co do liczby 
Wiceprzewodniczących, poza propozycją radnego Andrzeja Rożenka, który 
zaproponował na to stanowisko 2 osoby. Brak głosów. Wobec tego 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały uwzgledniający dwóch 
Wiceprzewodniczących.   
 Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 6, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/4/2018 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  
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Ad. pkt. 5b. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Opocznie. 
 
 Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na stanowisko 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie.   
Tomasz Rurarz – radny – zaproponował na stanowisko Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej radnego Zbigniewa Sobczyka.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Zbigniew Sobczyk – radny – wyraził zgodę. 
Marek Sijer – radny - zaproponował na stanowisko Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej radnego Jerzego Pręcikowskiego.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Jerzy Pręcikowski – radny – wyraził zgodę. 
 
 Przewodnicząca zapytała, czy są inne kandydatury. Brak głosów. Wobec 
tego Rada Miejska przystąpiła do wyboru Komisji Skrutacyjnej do 
przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Opocznie. 
Jerzy Pręcikowski – radny – do Komisji Skrutacyjnej zaproponował radnego 
Andrzeja Rożenka. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Andrzej Rożenek – radny - wyraził zgodę. 
Tomasz Kopera – radny – do Komisji Skrutacyjnej zaproponował radnego 
Mieczysława Wojciechowskiego. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Mieczysław Wojciechowski – radny - wyraził zgodę. 
Anna Zięba  – Przewodnicząca Rady Miejskiej – do Komisji Skrutacyjnej 
zaproponowała radnego Roberta Grzesińskiego. 
Robert Grzesiński – radny – wyraził zgodę. 
 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej do 
przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w osobach: radny Andrzej Rożenek, radny Mieczysław Wojciechowski, 
radny Robert Grzesiński. 
 Rada Miejska głosami: za – 15, przeciw – 1, wstrz. – 5 podjęła uchwałę 
Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 
głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu z sesji.  
 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – zaproponował, aby głosowanie na 
dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej odbyło się osobno, ale aby 
Komisja Skrutacyjna pozostała ta sama.  
Rada Miejska wyraziła zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła przerwę w celu ukonstytuowania się 
Komisji Skrutacyjnej, przygotowania regulaminu głosowania i kart do 
głosowania. 
W trakcie przerwy Przewodnicząca udzieliła głosu Sekretarzowi Miasta. 
Tomasz Łuczkowski - Sekretarz Miasta – poinformował, iż radni nie mogą 
zająć się na dzisiejszej sesji powołaniem składów osobowych Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Skarg, wniosków i petycji ze względu na to, iż nie ma zgłoszonych 
klubów radnych. Art.18 ustawy o samorządzie gminnym mówi o tym, że w skład 
Komisji Rewizyjnej wchodzą radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów z 
wyjątkiem radnych pełniących funkcje. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała o tym, że nie 
ma potrzeby zajmowania się tym tematem, ponieważ w dniu dzisiejszym zostanie 
podjęta uchwała odnośnie liczby i nazwy komisji stałych Rady Miejskiej. 
Natomiast Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, wniosków i petycji są już 
narzucone ustawowo.  
Tomasz Kopera – radny – uważa, iż może zaistnieć sytuacja, w której kluby 
radnych nie zostaną powołane. Nie jest to ograniczenie do powołania Komisji 
Rewizyjnej. Uważa, iż prawnie można w dniu dzisiejszym powołać te komisje i 
ustalić ich skład.  
Tomasz Łuczkowski - Sekretarz Miasta – uważa, że nie jest możliwe powołanie 
tych komisji ze względu na fakt, że w dniu dzisiejszym powoływane jest 
prezydium, które nie może uczestniczyć w pracach Komisji Rewizyjnej oraz 
Skarg, wniosków i petycji. Prosi, aby dać czas Klubom Radnych  na zawiązanie 
się oraz ustalenie regulaminu, a w następnej kolejności przekazania informacji 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w tym temacie. 
Tomasz Kopera – radny – stwierdził, iż wiadomo kto zasiada w prezydium Rady 
Miejskiej, dlatego ich kandydatury nie będą zgłaszane przez innych radnych. Nie 
przeszkadza to w powołaniu innych radnych do członkostwa w tych komisjach. 
Tomasz Łuczkowski - Sekretarz Miasta – podkreślił, że przyzwoitość nakazuje, 
aby kluby radnych mogły się zawiązać.  
 
Po przerwie. 
Andrzej Rożenek – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – przedstawił 
regulamin oraz kartę do głosowania. Zapoznał radnych ze sposobem głosowania 
oraz przebiegiem głosowania. 
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 Radni przystąpili do głosowania tajnego nad wyborem Zbigniewa Sobczyka 
na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 
 Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw - 7, wstrz. – 0 wybrała na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie radnego Zbigniewa 
Sobczyka.   
Protokół, karty do głosowania oraz potwierdzenie odbioru karty do głosowania 
przez radnych stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 Radni przystąpili do głosowania tajnego nad wyborem Jerzego 
Pręcikowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 
 Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw - 7, wstrz. – 0 wybrała na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie radnego Jerzego 
Pręcikowskiego.  
Protokół, karty do głosowania oraz potwierdzenie odbioru karty do głosowania 
przez radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Tym samym: 
 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/6/2018 w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Tomasz Kopera – radny – zapytał jaki jest minimalny skład Komisji stałych 
Rady Miejskiej. 
Sylwia – Stępień – Adamczyk – radca prawny – wyjaśniła, że w Statucie nie 
ma ograniczenia jeśli chodzi o minimalną lub maksymalną liczbę członków. 
Jeżeli uznany zostanie zapis, że ma to być Przewodniczący i  
Wiceprzewodniczący oraz że Komisja musi pracować przynajmniej przy połowie 
ustawowego składu można uznać, że są to minimum trzy osoby. 
 
Ad. pkt. 5c. 
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu 
działania komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – poprosiła o wykładnię prawną 
radcę prawnego w zakresie powołania komisji stałych oraz składów osobowych 
komisji.  
Sylwia Stępień – Adamczyk – radca prawny - stwierdziła, iż powołanie komisji 
stałych leży w kompetencji Rady Miejskiej i nie widzi powodu, aby rada nie 
podjęła takiej uchwały. Ustawa o samorządzie gminnym oraz statut nie 
przewidują takiej procedury. Jeśli chodzi o Komisję Rewizyjną i Komisję Skarg, 
wniosków i petycji podkreśliła, że przepis prawa  mówi o tym, że członkami są 
przedstawiciele wszystkich klubów. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że zostanie 
powołana Komisja Rewizyjna, a powstanie Klub radnych, który nie miałby 
swojego przedstawiciela w tej komisji byłoby to sprzeczne z ustawą o 
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samorządzie gminnym dlatego procedowanie składów osobowych tych dwóch 
komisji na ten moment uważa za niezasadne.  
Tomasz Kopera – radny – stwierdził, że na tą chwilę nie ma powołanych klubów 
radnych. Jeżeli się to zmieni to prawo będzie respektowane. Nie widzi przeszkód, 
aby powołać składy osobowe Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, wniosków 
i petycji. 
Sylwia Stępień – Adamczyk – radca prawny – stwierdziła po raz kolejny, że w 
tym momencie powołanie składów osobowych Komisji Rewizyjnej oraz komisji 
Skarg, wniosków i petycji jest niezasadne i sprzeczne z ustawą. 
Tomasz Kopera – radny – zapytał, co w sytuacji kiedy przez całą kadencję nie 
zostanie powołany żaden klub radnych. Uważa takie podejście za nielogiczne.   
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej - poinformowała, że został 
przygotowany projekt uchwały, który zawiera liczbę oraz nazwy komisji 
obowiązujących w poprzedniej kadencji. Pozwoli to poprawnie działać Radzie 
Miejskiej. Podkreśliła, że w przyszłości Rada będzie mogła podjąć działania 
odnośnie zmian w tym temacie. 
Andrzej Pacan – radny – uważa, że nazwy komisji powinny zostać 
usystematyzowane. Zaproponował, aby zmienić nazwy komisji na: Komisję 
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Usług; Komisję Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska; Komisja do Spraw 
Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia; Komisja do Spraw Oświaty, Kultury i 
Kultury Fizycznej. Radny proponuje, aby zakresem pracy tych komisji zająć się 
na następnej sesji. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy jest to wniosek 
formalny radnego. 
Otrzymała odpowiedź twierdzącą. 
Tomasz Kopera – radny – złożył wniosek, aby pozostawić wcześniej 
proponowane nazwy i liczbę komisji. 
Andrzej Rożenek – radny – stwierdził, że tematyka na poszczególnych 
komisjach powiela się, ale powoduje to, że radni dogłębnie mogą zapoznać się z 
tematem i nie widzi w tym problemu. Proponuje, aby pozostać przy nazwach, 
które funkcjonowały do tej pory. 
Jadwiga Figura – radna – poinformowała, iż były wcześniej próby 
usystematyzowania liczby i nazw komisji, ale miało się to odbyć wraz z 
rozpoczęciem nowej kadencji rady.  
Jakub Biernacki – radny – uważa, że takie tematy jak nazewnictwo komisji i 
ich zakres działania powinny zostać omówione wspólnie przez wszystkich 
radnych.  
Andrzej Rożenek – radny – uważa, że podczas pracy rady w późniejszym czasie, 
będzie jeszcze okazja, aby zastanowić się nad funkcjonowaniem komisji. Uważa, 
że komisje powinny się jak najszybciej zawiązać, aby rada mogła funkcjonować. 
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Zbigniew Sobczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – zaproponował, 
aby przyjąć uchwałę w proponowanej formie, a w późniejszym czasie powołać 
komisję doraźną do opracowania nazw komisji oraz zakresu ich działania. 
Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy projekt uchwały który otrzymali radny 
jest powielony z ubiegłej kadencji. 
Otrzymał odpowiedź twierdzącą. 
Jadwiga Figura – radna – uważa, że nie jest ważne jak długo będą obradowały 
komisje, bo najważniejsze jest to, aby wypracować wspólne działania na rzecz 
mieszkańców. 
Robert Grzesiński – radny – uważa, że posiedzenia komisji oraz sesji są i tak na 
tyle długie, że nie sprzyjają merytorycznej dyskusji. Zwrócił się do radnych, że 
sprawa nazw i zakresu działań komisji jest tematem otwartym. Uważa, że 
powołanie komisji w dniu dzisiejszym jest obowiązkiem radnych.  
Andrzej Rożenek – radny – podtrzymuje swoje stanowisko, aby zachować taką 
liczbę i nazewnictwo komisji jakie funkcjonowało dotychczas, a w późniejszym 
czasie zastanowić się nad zmianami w tym temacie. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – poprosiła radnych, aby 
zastanowili się do następnej sesji Rady Miejskiej nad tym, czy chcieliby pracować 
w komisji doraźnej zajmującej się określeniem liczby, nazewnictwa i zakresu 
działania komisji stałych Rady Miejskiej.  
 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym temacie. 
 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Tomasza 
Kopery w sprawie pozostawienia bez zmian nazw, ilości i zakresu działań komisji 
stałych Rady Miejskiej. 
 Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 6, wstrz. - 1 przyjęła wniosek 
radnego Tomasz Kopery. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 
ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w 
Opocznie. 
 Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/7/2018 w sprawie: ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania komisji 
stałych Rady Miejskiej w Opocznie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  
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Ad. pkt. 5d. 
Podjęcie uchwał w sprawach ustalenia składów osobowych komisji 

stałych. 
 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – wznowiła obrady i stwierdziła, 
że Rada jest w momencie podjęcia szeregu uchwał dotyczących składów 
osobowych komisji. Przewodnicząca stwierdziła, że chciałaby przeprowadzić 
jedną dyskusję w zakresie składów wszystkich siedmiu komisji, a następnie 
poddać pod głosowanie poszczególne uchwały. Jest siedem komisji – pięć, które 
zostały wymienione w podjętej wcześniej uchwale i dwie, które wynikają ze 
Statutu Gminy Opoczno. Zapytała, czy radni przyjmują jej propozycję, co nie 
spotkało się ze sprzeciwem.  
Sylwia Stępień - Adamczyk – radca prawny – stwierdziła, że powołanie 
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, wniosków i petycji byłoby 
przedwczesne, ze względu na brak klubów radnych.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – przypominała, że Rada jest w 
miejscu podjęcia uchwał w zakresie składów osobowych Komisji. Aby przy 
każdej uchwale nie prowadzić dyskusji zaproponowała, aby przeprowadzić jedną 
dyskusję, a potem przejść do głosowania. Wobec powyższego Przewodnicząca 
otworzyła dyskusję. 
Andrzej Rożenek – radny – zwrócił się z pytaniem do Pani prawnik – co w 
sytuacji kiedy powstanie tylko jeden Klub radnych - czy będzie można powołać 
Komisję Rewizyjną i Komisję Skarg, wniosków i petycji i co jeśli Kluby radnych 
w ogóle nie zostaną utworzone to czy Rada nie będzie mogła powołać tych 
Komisji?  
Sylwia Stępień - Adamczyk – radca prawny – powołała się na art. 18a ust. 2 
ustawy o samorządzie gminnym mówiący o tym, że w skład Komisji Rewizyjnej 
wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.  
Andrzej Rożenek – radny – stwierdził, że z tego przepisu wynika jasno, że skoro 
są radni, choć nie ma klubów, to można powołać te dwie Komisje.  Jeśli powstaną 
Kluby to ich przedstawiciele będą mogli dołączyć do składu Komisji później.  
Sylwia Stępień - Adamczyk – radca prawny – podtrzymała swoją opinię, że 
procedowanie w zakresie ustalenia składów osobowych tych dwóch komisji 
byłoby przedwczesne, gdyż Kluby radnych nie miały możliwości powstać.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zamknęła dyskusję i 
powiedziała, że odczyta projekt uchwały dotyczącej danej komisji a radni będą 
się deklarować czy chcą pracować w tej komisji czy nie, albo puści listę i radni 
będą się wpisywać do komisji. Z uwagi na rozbieżne zdania co do formy 
deklaracji do pracy w Komisjach Przewodnicząca zapytała, kto z radnych 
deklaruje chęć pracy do poszczególnych Komisji.  
Do pracy w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług zgłosili 
się radni: Tomasz Rurarz, Wiesław Wołkiewicz, Tadeusz Brola.  
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Do pracy w Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa zgłosili się radni: Jerzy Pręcikowski, Marek Statkiewicz, 
Andrzej Rożenek, Anna Zięba.   
Do pracy w Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury zgłosili się 
radni: Robert Grzesiński, Jolanta Łuczka – Nita, Mieczysław Wojciechowski, 
Zbigniew Sobczyk, Anna Zięba.  
Do pracy w Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej zgłosili 
się radni: Jerzy Pręcikowski, Marek Sijer, Zbigniew Sobczyk, Mieczysław 
Wojciechowski.  
Do pracy w Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
zgłosili się radni: Wiesław Wołkiewicz, Tadeusz Brola, Aneta Wdówka, Marek 
Statkiewicz.  
Przewodnicząca poprosiła o przygotowanie projektów uchwał o ustaleniu 
składów osobowych Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, wniosków i petycji.  
Do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosili się radni: Tomasz Rurarz, Tomasz 
Kopera, Marek Sijer, Robert Grzesiński. 
Do pracy w Komisji Skarg, wniosków i petycji zgłosili się radni: Andrzej 
Rożenek, Jolanta Łuczka – Nita, Tomasz Kopera.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – ogłosiła przerwę w celu 
przygotowania projektów uchwał z w/w składem osobowym i poinformowała 
radnych, którzy się nie zadeklarowali dzisiaj do pracy w żadnej Komisji, że mogą 
do następnej sesji tą deklarację złożyć i wtedy zostaną przygotowane uchwały o 
poszerzeniu składu osobowego.  
Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy to jest ostateczny termin na zgłaszanie 
się do pracy w Komisji. 
Przewodnicząca poprosiła o wykładnię prawną w zakresie pracy w Komisjach – 
czy jest obowiązek pracy w Komisjach i ewentualnie jakie są konsekwencje 
nieuczestniczenia w pracy żadnej Komisji.  
Jakub Biernacki – radny – zapytał do kiedy można się określić. 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – odpowiedziała, że w każdym 
terminie tej kadencji.  
Sylwia Stępień - Adamczyk – radca prawny – powiedziała, że obowiązek pracy 
w Komisji wynika z art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym mówiący o 
tym, że radny jest zobowiązany brać czynny udział w pracach rady gminy i jej 
komisji. Zgodnie ze Statutem radny może być członkiem nie więcej niż dwóch 
komisji stałych. Ograniczenie to nie dotyczy Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, 
wniosków i petycji.  
 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – przekazała głos 
Wiceprzewodniczącemu Rady Jerzemu Pręcikowskiemu, który przypomniał, że 
Przewodnicząca ogłosiła przerwę.  
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Po przerwie 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – wznowiła obrady w punkcie 
5d w zakresie ustalenia składów osobowych komisji.  
 

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia składu 
osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług i 
zapytała, czy ktoś z radnych chce jeszcze zadeklarować się do pracy w tej komisji. 
Z uwagi na brak głosów Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 4, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/8/2018 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.  
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
  Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia składu 
osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa i zapytała, czy ktoś z radnych chce jeszcze zadeklarować 
się do pracy w tej komisji. Z uwagi na brak głosów Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr do 
protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/9/2018 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.  
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia składu 

osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury i zapytała, 
czy ktoś z radnych chce jeszcze zadeklarować się do pracy w tej komisji. Z uwagi 
na brak głosów Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
Głosowanie imienne z głosowania stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/10/2018 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia składu 

osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej i zapytała, 
czy ktoś z radnych chce jeszcze zadeklarować się do pracy w tej komisji. Z uwagi 
na brak głosów Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr do protokołu.  
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Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/11/2018 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.  
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia składu 

osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu i 
zapytała, czy ktoś z radnych chce jeszcze zadeklarować się do pracy w tej komisji. 
Z uwagi na brak głosów Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 
uchwały. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/12/2018 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.  
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej i zapytała, czy ktoś z radnych chce jeszcze 
zadeklarować się do pracy w tej komisji. Z uwagi na brak głosów Przewodnicząca 
poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne stanowi załącznik 
nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/13/2018 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.   
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia składu 

osobowego Komisji Skarg, wniosków i petycji i zapytała, czy ktoś z radnych chce 
jeszcze zadeklarować się do pracy w tej komisji. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/14/2018 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, wniosków 
i petycji.  
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  
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Ad. pkt. 5e. 
Podjęcie uchwał w sprawach wyboru Przewodniczących                                                                  

i Wiceprzewodniczących komisji stałych.  
 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała, że Rada jest 
w punkcie dotyczącym wyboru Przewodniczących i Zastępców 
Przewodniczących Komisji. Przewodnicząca poprosiła, aby poszczególne 
Komisje zebrały się i wyłoniły ze swojego składu kandydatów na te funkcje. 
Przewodnicząca ogłosiła przerwę.  
 
Po przerwie 
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – wznowiła obrady w punkcie 
5e w zakresie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących 
Komisji.  

Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – zgłosił na Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług  radnego Tomasza Rurarza.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Tomasz Rurarz – radny – wyraził swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/15/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.  
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Przewodniczącego 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury. 
Jolanta Łuczka – Nita – radna – zgłosiła na Przewodniczącego Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  radnego Roberta Grzesińskiego.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Robert Grzesiński – radny – wyraził swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/16/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty i Kultury.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Przewodniczącego 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.  
Jerzy Pręcikowski – radny – zgłosił na Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa radnego Andrzeja 
Rożenka.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Andrzej Rożenek – radny – wyraził swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 13, przeciw – 7, wstrz. – 1 podjęła uchwałę 
Nr I/17/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.  
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Przewodniczącego 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – zgłosił na Przewodniczącego Komisji do 
Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej radnego Marka Sijera.   
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Marek Sijer – radny – wyraził swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/18/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, 
Młodzieży i Kultury Fizycznej.   
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.  
Aneta Wdówka – radna – zgłosiła na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu radnego Tadeusza Brolę.    
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Tadeusz Brola – radny – wyraził swoją zgodę.  
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Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/19/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.  
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej.  
Robert Grzesiński – radny – zgłosił na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
radnego Tomasza Koperę.     
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Tomasz Kopera – radny – wyraził swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/20/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Przewodniczącego 

Komisji Skarg, wniosków i petycji.  
Jolanta Łuczka - Nita – radna – zgłosiła na Przewodniczącego Komisji Skarg, 
wniosków i petycji radnego Tomasza Koperę.     
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Tomasz Kopera – radny – wyraził swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/21/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i 
petycji.   
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.  
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Tomasz Rurarz – radny – zgłosił na Zastępcę Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług radnego Wiesława 
Wołkiewicza.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Wiesław Wołkiewicz – radny – wyraził swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/22/2018 w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.  
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  
 

Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Zastępcę 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa.  
Andrzej Rożenek – radny – zgłosił na Zastępcę Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa radnego 
Marka Statkiewicza.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Marek Statkiewicz – radny – wyraził swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/23/2018 w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.  
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury. 
Robert Grzesiński – radny – zgłosił na Zastępcę Przewodniczącego Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  radną Jolantę Łuczkę – Nitę.  
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radna wyraża 
zgodę. 
Jolanta Łuczka - Nita – radna – wyraziła swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  
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Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/24/2018 w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury.  
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.  
Marek Sijer – radny – zgłosił na Zastępcę Przewodniczącego Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej radnego Mieczysława 
Wojciechowskiego.   
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – wyraził swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/25/2018 w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.   
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 
Samorządu.  
Tadeusz Brola – radny – zgłosił na Zastępcę Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu radną Anetę Wdówkę.   
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radna wyraża 
zgodę. 
Aneta Wdówka – radna – wyraziła swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/26/2018 w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.  
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
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Tomasz Kopera – radny – zgłosił na Zastępcę Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej radnego Roberta Grzesińskiego.      
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radny wyraża 
zgodę. 
Robert Grzesiński – radny – wyraził swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/27/2018 w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej.  
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy jest propozycja na Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji.  
Tomasz Kopera – radny – zgłosił na Przewodniczącego Komisji Skarg, 
wniosków i petycji radną Jolantę Łuczkę – Nitę.      
Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej – zapytała, czy radna wyraża 
zgodę. 
Jolanta Łuczka - Nita – radna – wyraziła swoją zgodę.  

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje. Z uwagi na brak głosów 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr do protokołu.  

Rada Miejska głosami: za – 14, przeciw – 7, wstrz. – 0 podjęła uchwałę 
Nr I/28/2018 w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, 
wniosków i petycji.   
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 40 do protokołu.  
 
Wszystkie projekty uchwał na sesję przekazane radnym stanowią załącznik nr 41 
do protokołu.  

 
Ad. pkt. 6 

Zamknięcie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba podziękowała 

obecnym za udział i zamknęła I sesję Rady Miejskiej VIII kadencji wypowiadając 
stosowną formułę: „Zamykam pierwszą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 
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Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 14.30  
 
 
Protokół wyłożony do wglądu od dnia 4 grudnia 2018r. 
 
Sesja on – line dostępna pod adresem: 
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  
 
 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Opocznie 

 
Anna Zięba 

 
 

Protokołowały: 
 
B. Kędziora 
A. Firmowska 
 


