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                                                     PROTOKÓŁ   Nr IV/14 
                                                   z dnia 30 grudnia  2014r. 
 

Ad. pkt. 1   
 Otwarcie obrad.                                                                                                                            
       Czwartą sesję  Rady Miejskiej w Opocznie  w dniu 30 grudnia 2014r. 
otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej  Grzegorz Wołąkiewicz wypowiadając 
formułę: „ Otwieram  czwartą 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 20  radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 
Ad. pkt. 2 
Wybór sekretarza obrad.                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radną 
Barbarę Wacławiak, która wyraziła zgodę. 
 
        Rada Miejska głosami: za – 18 , przeciw – 0, wstrz. – 0, wybrała radną 
Barbarę Wacławiak na sekretarza obrad IV sesji Rady Miejskiej. 

Ad. pkt. 3 
Przedłożenie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad został 
doręczony wraz z zaproszeniem na sesje. Proponowany porządek obrad 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący zapytał, czy są propozycje zmian do porządku 
obrad sesji.  
Łączek Eugeniusz – radny – wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o projekt 
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Komunalnej.  
        Rada Miejska głosami: za – 14 , przeciw – 3, wstrz. – 2, przyjęła wniosek 

radnego Łączka. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedłożenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołów z obrad XLVI sesji VI kadencji z dnia 14 listopada 2014r., Nr 

I/14 sesji VII kadencji z dnia 1 grudnia 2014r., Nr II/14 z dnia 9 grudnia 2014r. i Nr 
III/14 z dnia 17 grudnia 2014r. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
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6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa. 
b) zmiany Statutu Gminy Opoczno. 

c) uchylającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji 
kultury: Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Opocznie.  

d) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015.  

e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu     
i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015.  

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 
Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015.  

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej                  
i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015.  

h) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży                            
i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015.  

i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                           

w Opocznie na rok 2015.  
j) wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie.  

7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. pkt.4  

Przyjęcie Protokołów z obrad XLVI sesji VI kadencji z dnia 14 listopada 2014r., 
Nr I/14 sesji VII kadencji z dnia 1 grudnia 2014r., Nr II/14 z dnia 9 grudnia 
2014r. i Nr III/14 z dnia 17 grudnia 2014r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż protokoły były wyłożone                     

w Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym statutem gminy, również 
dzisiaj są dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem sesji.  

Pyta, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołów. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest 
za przyjęciem protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 
listopada 2014r. w wersji przedłożonej. 
Rada głosami:  za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                      

z obrad XLVI sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 

listopada 2014r. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest 
za przyjęciem protokołu z obrad I sesji  Rady Miejskiej w Opocznie z dnia   1 
grudnia 2014r. w wersji przedłożonej. 
Rada głosami:  za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                      

z obrad I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 1 grudnia 

2014r. 
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Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest 

za przyjęciem protokołu z obrad II sesji  Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                   
9 grudnia 2014r. w wersji przedłożonej. 
Rada głosami:  za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                      

z obrad II sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 grudnia 

2014r. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z radnych jest 
za przyjęciem protokołu z obrad III sesji  Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                   
17 grudnia 2014r. w wersji przedłożonej. 
Rada głosami:  za – 20, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                      

z obrad III sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 

2014r. 

 

Ad. pkt. 5.        Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.   

Kądziela Rafał– Burmistrz Opoczna – przedstawił sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.      

Wołkiewicz Wiesław – radny – czy pod nowy cmentarz są już wykupione 
grunty?     
Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 

prowadzimy rozmowy  z osobami  i działki pod nowy cmentarz są sukcesywnie 
wykupowane. Myślę, że w ciągu roku 2015 wykupimy wszystkie działki pod 
nowy cmentarz. 
Szczepaniak Alicja – radna – w sprawozdaniu jest zapisane zbycie działki                   
Nr 159/2 w Opocznie, jaka to jest lokalizacja? 
Kądziela Rafał– Burmistrz Opoczna – działka Nr 159/2 w Opocznie  jest 

położona przy ul. Piotrkowskiej, jest  przyległa do Apteki Pani Kaźmierczyk.          
Jest podpisane porozumienie z Panią Kaźmierczyk, że na tej działce będzie 
zlokalizowany parking. 

Ad. pkt.6.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

Wołkiewicz Wiesław – radny – wnioskuje, aby do porządku obrad wprowadzić 

punkt: wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa. 

Rada Miejska głosami: za – 19 , przeciw – 0, wstrz. –0, przyjęła wniosek 

radnego Wołkiewicza i wprowadziła do porządku obrad  punkt: wybór 

Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska                  

i Przestrzegania Prawa. 
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a) Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska  i Przestrzegania Prawa. 

Wołkiewicz Wiesław – radny – na Przewodniczącą Komisji Komunalnej zgłasza 

radną Alicję Szczepaniak, która wyraża zgodę. 

Rada Miejska głosami: za – 19 , przeciw – 0, wstrz. –0, podjęła Uchwałę                  

Nr IV / 23 /14 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie: wyboru 

Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 

Przestrzegania Prawa. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

b) Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska  i Przestrzegania Prawa. 

 

Wolowska Anna – radna – na Wiceprzewodniczącego Komisji Komunalnej 

zgłasza radnego Krzysztofa Grabskiego, który wyraża zgodę.  

Rada Miejska głosami: za – 19 , przeciw – 0, wstrz. –0, podjęła Uchwałę                  
Nr IV / 24 /14 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie: wyboru 

Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Przestrzegania Prawa. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

c) Zmiany Statutu Gminy Opoczno. 

 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Opoczno. 
W poprzedniej kadencji Rada Miejska podjęła uchwałę  w sprawie zmiany 
nazwy ZSS Nr 2 w Opocznie i dlatego musi być zmiana w Statucie Gminy 
Opoczno. Radni otrzymali załącznik do projektu uchwały, a mianowicie 
procedurę zgłaszania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez 

mieszkańców Gminy Opoczno.  

Na posiedzeniach komisji radni wnioskowali o wycofanie z projektu uchwały                 
z § 1 pkt. 2 – „ 1a. Procedurę zgłaszania obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Opoczno określa załącznik nr 6 do 
niniejszego statutu.” 

Radni uważają, że procedury zgłaszania projektów obywatelskich należy 
dopracować. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rady o 

wycofanie z projektu uchwały  zapisu z § 1 pkt. 2 – „ 1a. Procedurę zgłaszania 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Opoczno 
określa załącznik nr 6 do niniejszego statutu.” 
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Rada Miejska głosami: za – 15 , przeciw – 1, wstrz. –3, przyjęła wniosek 
komisji Rady o wycofanie z projektu uchwały  zapisu z § 1 pkt. 2 – „ 1a. 
Procedurę zgłaszania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez 

mieszkańców Gminy Opoczno określa załącznik nr 6 do niniejszego statutu.”  

  Rada Miejska głosami: za – 19 , przeciw – 0, wstrz. –0, podjęła Uchwałę                  
Nr IV / 25 /14 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie: zmiany Statutu Gminy 
Opoczno.                                                                                                                       

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

d) Uchylającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych 

instytucji kultury: Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Opocznie.  

 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

uchylającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji 

kultury: Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Opocznie.  

Rada poprzedniej kadencji podjęła uchwałę o połączeniu samorządowych 
instytucji kultury: Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Opocznie. Burmistrz zwrócił się w tej sprawie o opinię do 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, do Rady do Spraw Muzeów i do 
Krajowej Rady Bibliotecznej. Otrzymaliśmy negatywne opinie o połączeniu tych 
instytucji. Burmistrz postanowił przygotować projekt uchwały uchylającej 
uchwałę w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury.  

Kądziela Rafał – Burmistrz – jednostki te mają odrębne cele statutowe i dlatego 

propozycja projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że komisje Rady pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 20 , przeciw – 0, wstrz. –0, podjęła Uchwałę                  
Nr IV / 26 /14 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie: uchylającej uchwałę               
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum 
Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

e) Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015. 

 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 

przedstawił plan pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.  



6 
 

Mieczysław Wojciechowski – radny – Zabiorę głos w sprawie tematów na 

sesję marcową. Chodzi mi konkretnie o temat „Programy związane z 

zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie Opoczno”. Na sesji w 

czerwcu zgłaszałem, aby zwrócić się z apelem do Premiera Rządu o 

przeznaczenie większych środków na Urzędy Pracy. Przez 4 lata nic się nie 

zmieniło na rynku pracy. Proponuję,                    aby w miesiącu lutym 

przeprowadzić debatę na temat bezrobocia z udziałem bezrobotnych.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy 

to jest wniosek, aby zwołać w lutym sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej 

poświęconą temu tematowi? 

Mieczysław Wojciechowski – radny – Chodzi mi o zorganizowanie spotkania 

na temat bezrobocia. Zastanawiam się, jak pomóc bezrobotnym.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Bezrobocie to bardzo ważny problem. 

Zastanawiam się tylko, czy to my powinniśmy zorganizować takie spotkanie, 

czy z taką inicjatywą nie powinien wyjść Powiatowy Urząd Pracy. Chciałbym 

takiego spotkania, uważam, że to słuszna inicjatywa, bo wiedzy nigdy za wiele 

na ten temat, ale pozostawmy to decyzji PUP, który podlega pod Starostwo 

Powiatowe, choć naszej roli nie wykluczam.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 

Możemy być koordynatorem takiego spotkania, ale te zagadnienia leżą po 

stronie samorządu powiatowego. Mam wątpliwości, czy to powinno się znaleźć 

w planie pracy Rady Miejskiej. 

Zdzisław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w 

Opocznie – Po to, aby mieć wiedzę, czy się coś dzieje czy nie w tym temacie, to 

jest prośba do Burmistrza, aby w marcu zorganizować spotkanie z inwestorami i 

podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą. 

Dowiedzielibyśmy się, jaka jest kondycja finansowa firm, jakie są potrzeby by 

powstawały miejsca pracy. Dzisiaj są rozmowy typu szukajmy inwestorów. Oni 

są na miejscu. Należy wspólnie z PUP połączyć wiedzę i wypracować działania. 

Są inwestorzy, którzy zainwestowali sporo, nie ograniczają się, zakładają 

miejsca pracy. Z tego co wiem to trzech inwestorów zainwestowało w naszą 

Gminę ponad 100 mln zł. Potrzeba wiedzy, w jakim kierunku będą rozwijały się 

te firmy.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – To cenna inicjatywa. Mamy lokalnych 

inwestorów, działających na naszym rynku. Nie pamiętam, żeby były jakieś 

rozmowy  i działania koordynujące, by ich wspomóc. Nie mamy wiedzy, PUP 

pewnie też nie. To dobry kierunek. Zajmę się organizacją spotkania i w miesiącu 

marcu odbędzie się społeczna debata z udziałem Państwa i mediów.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej ją 

zamknął i poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 

podjęła Uchwałę Nr IV/27/14 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady 

Miejskiej   w Opocznie na rok 2015. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
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f)  Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, 

Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015. 

 

Jadwiga Figura – Przewodnicząca Komisji Budżetowej – przedstawiła plan 

pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady 

Miejskiej w Opocznie na rok 2015. 

Plan pracy Komisji jest zbieżny z planem pracy Rady Miejskiej. Dominują 

tematy budżetowe. Plan pracy jest otwarty i może być poszerzony w każdej 

chwili.  

Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 

podjęła Uchwałę Nr IV/28/14 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej 

w Opocznie na rok 2015. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

g)  Zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015. 

 

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji Oświaty – przedstawił plan 

pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej                    

w Opocznie na rok 2015. 

Występuje silna korelacja planu pracy Komisji z planem pracy Rady Miejskiej. 

W tematyce widać troskę o oświatę, szkoły, placówki kultury, sprawy zdrowia. 

Plan pracy jest otwarty. Komisja przyjęła go jednogłośnie głosami za – 9.  

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

Mieczysław Wojciechowski – radny – Proszę, aby na posiedzenia Komisji 

zapraszać Dyrektorów szkół społecznych, prowadzonych przez Stowarzyszenia 

– Szkoły Podstawowej w Kruszewcu, Woli Załężnej i Dzielnej.  

Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji Oświaty – Na każe posiedzenie 

Komisji będą zapraszani obowiązkowo.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej ją 

zamknął i poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 

podjęła Uchwałę Nr IV/29/14 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w 

Opocznie na rok 2015. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
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h)  Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015. 

 

Irena Przyborek – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa – przedstawiła plan 

pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady 

Miejskiej w Opocznie na rok 2015. 

Plan pracy Komisji jest zbieżny z planem pracy Rady Miejskiej i ma charakter 

otwarty. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 

podjęła Uchwałę Nr IV/30/14 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady 

Miejskiej w Opocznie   na rok 2015. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

i)  Zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży                                 

i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015. 

 

Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji Rodziny – przedstawił plan pracy 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej                               

w Opocznie na rok 2015. 

Plan pracy Komisji został przepracowany na posiedzeniu Komisji, jest otwarty                   

i jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 

podjęła Uchwałę Nr IV/31/14 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy 

Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej 

w Opocznie na rok 2015. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

j)  Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                                        

w Opocznie na rok 2015. 

 

Jarosław Jurowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił plan 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015. 

Plan pracy Komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji. Będziemy 

służyć rewizjom i kontrolom.   
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Przewodniczący otworzył dyskusję, wobec braku głosów ją zamknął i poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Miejska w Opocznie głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 0 

podjęła Uchwałę Nr IV/32/14 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2015. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 

zamknął pkt. 6 i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.  

 

Ad. pkt. 7. Zapytania i wolne wnioski.  

 

Jadwiga Figura – radna – Kiedy zostanie zatwierdzony plan pracy Komisji 

Komunalnej, Ochrony Środowiska  Przestrzegania Prawa? 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –                                                       

Na następnej sesji Rady Miejskiej.  

Przypominam o złożeniu oświadczeń majątkowych.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 

zamknął pkt. 7 i przystąpił do realizacji ostatniego punktu porządku obrad sesji.  

 

Ad. pkt. 8. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz 

podziękował obecnym za udział i zamknął IV sesję Rady wypowiadając 

stosowną formułę: „Zamykam czwartą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”.  

 

Godz. rozpoczęcia sesji 9.00, godz. zamknięcia sesji 10.25 

 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 7 stycznia 2015r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 

 

Grzegorz Wołąkiewicz 

Protokołowały: 

Marta Gonsiewska 

Bogumiła Kędziora 

Sekretarz obrad 

  Barbara Wacławiak  
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