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PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 
 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 
 

w dniu 19 kwietnia 2018r.  
 

Ad. pkt. 1. 
Otwarcie obrad. 
 
Czterdziestą trzecią sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art. 

20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w dniu 19 
kwietnia 2018r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz 
wypowiadając formułę: „Otwieram czterdziestą trzecią 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.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że listę obecności podpisało 20 
radnych, wobec czego obrady są prawomocne. 
 
Wiesław Wołkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – W dniu 
16 kwietnia br. wpłynął do mnie wniosek Burmistrza Opoczna o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej w związku z koniecznością dotrzymania terminu na podjęcie 
uchwały w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania. 
Wniosek spełnił wymagania formalne określone w ustawie o samorządzie 
gminnym, wobec czego przychyliłem się do prośby. 
Wniosek o zwołanie sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad.pkt.2 
 Wybór sekretarza obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował na sekretarza obrad radną 
Annę Wolowską, która wyraziła na to swoją zgodę. 

 
Rada Miejska głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radną 

Annę Wolowską na sekretarza obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 
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Ad .pkt. 3.  
 Przedłożenie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został 
doręczony wraz z zaproszeniem na sesję. Porządek obrad stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału Gminy Opoczno na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych.  

 5. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. pkt. 4.  
Podjęcie uchwały w sprawie: podziału Gminy Opoczno na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 

 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały. 
W imieniu Burmistrza dziękuję za przychylenie się do wniosku. To bardzo ważna 
uchwała związana ze zbliżającymi się na jesieni wyborami samorządowymi. Na 
podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Rada Miejska 
jest zobligowana do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Opoczno na 
stałe obwody głosowania w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały w sprawie 
podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze. Ta odbyła siew dniu 23 marca br., 
a zatem termin miesiąca wygasa w dniu 23 kwietnia br. Termin sesji planowej 24 
kwietnia br. nie został zaakceptowany przez nowego Komisarza Wyborczego w 
Skierniewicach, wobec czego należało zwołać sesję nadzwyczajną w tym 
temacie.  
W uchwale w zasadzie wracamy do tego co było przed tzw. „jowami”, czyli 
jednomandatowymi okręgami wyborczymi w 2010r. Wprowadzamy niewielkie 
korekty. Gminę Opoczno dzielimy na 25 stałych obwodów głosowania. Obwody 
do głosowania w sołectwach od 1 do 12 pozostają bez zmian w stosunku do 2010r. 
Niewielkie zmiany, które naszym zdaniem posłużą zachęceniu mieszkańców do 
udziału w głosowaniu poprzez to że lokal wyborczy będzie położony najbliżej 
miejsca zamieszkania, dotyczą obwodu nr 17 gdzie mieszkańcy bloków Mikołaja 
Kopernika 19, 21, 23 będą głosowali w Przedszkolu Nr 8, obwodu nr 18 gdzie 
mieszkańcy bloków Partyzantów 26 będą głosowali w Przedszkolu nr 6 oraz 
obwodu nr 20 gdzie mieszkańcy bloków Partyzantów 51, 53 i 55 będą głosowali 
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w Przedszkolu nr 5. Największa zmiana została wprowadzona na prośbę 
mieszkańców bloków Jana Pawła II, którzy do tej pory głosowali w siedzibie PSP, 
a teraz będą głosowali w ZSS Nr 1. Przedstawiciel tych mieszkańców zabierał 
głos, jak Państwo pamiętacie, na ostatniej sesji Rady. Proszę o podjęcie uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Jarosław Jurowski – radny – Uważam, że nic by się nie stało, gdybyśmy 
uchwałę podjęli na sesji planowej we wtorek. Odnoszę wrażenie, że ktoś zna 
termin wyborów. Za trzy dni mamy sesję planową, a zwołujemy sesję 
nadzwyczajną.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Termin sesji planowej był ustalony 
z Komisarzem Wyborczym w Piotrkowie Tryb. Komisarz Wyborczy w 
Skierniewicach nie zaakceptował tego terminu.  
Barbara Wacławiak – radna – Proszę, byśmy zostali wcześniej poinformowani 
kiedy będziecie Państwo ustalać komisje wyborcze, które będą pracować w 
lokalach wyborczych i żebyśmy mieli możliwość zgłaszania kandydatur. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – To nie Urząd Miejski, a Komisarz 
Wyborczy. 
Grzegorz Wołąkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Nie jest tajemnicą, że są podawane trzy możliwe terminy wyborów – pierwsza 
niedziela listopada, ostatnia niedziela października lub przedostatnia niedziela 
października.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Pojawił się też termin 11 listopada, 
ale zrezygnowano z niego.  
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął punkt i poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 20, przeciw - 0, wstrz. - 0 podjęła uchwalę Nr 
XLIII/489/2018 w sprawie: podziału Gminy Opoczno na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych.  
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Ad. pkt. 5.  

Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz 
podziękował obecnym za udział i zamknął XLIII sesję Rady Miejskiej VII 
kadencji wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam czterdziestą trzecią sesję 
Rady Miejskiej w Opocznie”. 
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Godz. rozpoczęcia sesji 16.00, godz. zamknięcia sesji 16.20 

 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 4 maja 2018r. 

 

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 

       Wiesław Wołkiewicz 

Sekretarz obrad: 

Anna Wolowska 

 

Protokołowały: 

Bogumiła Kędziora 

Alicja Firmowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


