
PROTOKÓŁ NR II/14 

z sesji Rady Miejskiej  

w dniu 9 grudnia 2014r. 

 

Drugą sesję Rady Miejskiej w Opocznie otworzył Przewodniczący Rady 
Miejskiej Grzegorz Wołąkiewicz wypowiadając formułę: „Otwieram drugą 
sesję Rady Miejskiej w Opocznie”.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie powitał wszystkich obecnych na 
sali.  

Następnie Przewodniczący poinformował, że na sesji jest obecnych 21 radnych                      
/ ustawowy skład Rady 21 radnych /, a zatem obrady są prawomocne.  

Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu.  

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu.  

Lista obecności gości zaproszonych na sesję stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu.  

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Postanowienie Komisarza 
Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie 
zwołania sesji Rady Miejskiej w Opocznie.  

Postanowienie Komisarza Wyborczego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego porządek sesji przedstawia 
się następująco: 

1. Złożenie ślubowania przez Burmistrza. 
2. Zamknięcie sesji.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –                                    
Z uwagi na dużą liczbę mieszkańców Opoczna, którzy przybyli na sesję 
zarządzam 15 min przerwę, celem przeniesienia obrad na salę widowiskową 
Miejskiego Domu Kultury.  

Po przerwie 
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Przewodniczący poinformował, że na sesji są obecni wszyscy radni, a zatem 
obrady są prawomocne.  

 

Ad. pkt. 1 Złożenie ślubowania przez Burmistrza. 

 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Proszę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Leszka 
Raczyńskiego o wręczenie zaświadczenia o wyborze na stanowisko Burmistrza 
dla Pana Rafała Kądzieli.               

Leszek Raczyński – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – 
Stwierdził, iż w wyborach  bezpośrednich,  które odbyły się w dniu 30 listopada 
2014r. / II tura / Pan Rafał Janusz Kądziela został wybrany Burmistrzem 
Opoczna.  

Następnie wręczył Panu Rafałowi Kądzieli zaświadczenie o wyborze na 
stanowisko Burmistrza i złożył mu życzenia.  

Życzę, aby tak jak Pan jest wybitnym muzykiem, był Pan również wybitnym 
Burmistrzem. 

Zaświadczenie o wyborze Burmistrza stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Proszę nowego Burmistrza o złożenie ślubowania.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna elekt – złożył ślubowanie. 

Tekst ślubowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż poprzez ślubowanie 
Burmistrz objął Urząd.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie –                     
W imieniu radnych Rady Miejskiej w Opocznie wręczył kwiaty Burmistrzowi 
elektowi i złożył mu życzenia.  

Jest to dla mnie przyjemność, że mogę wręczyć Panu kwiaty, jako dar serca. 
Jako radny podejmował Pan wiele działań na rzecz poprawy jakości życia 
społecznego, na rzecz rozwoju miasta i gminy Opoczno. Życzę szczególnie, aby 
to co Pan głosił jako radny, to co Pan ma w sercu, jakie ma Pan wewnętrzne 
przekonania, by na urzędzie Burmistrza miał Pan motywację, możliwości i zapał 
do ich realizacji, gdyż szczytne zamierzenia i szczytne cele mają też i wysoką 
cenę. Chciałbym, aby poprawa jakości życia społecznego w naszej Gminie była 
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niesiona na zasadzie demokracji i uczciwości i mam nadzieję, że Pan jako 
Burmistrz będzie gwarantem tych zasad.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Dziękuję Burmistrzowi Janowi 
Wieruszewskiemu. Mogłem liczyć na Pana pomoc w każdej sytuacji. Zawsze 
służył mi Pan dobrą radą. Doceniam Pana osiągnięcia.  

Liczę, że w przyszłej ciężkiej pracy będę mógł liczyć na Pana wsparcie, Panie 
Burmistrzu.  

Prowadziłem pozytywną kampanię. Nie obrażałem nikogo, ani nie odnosiłem 
się z pogardą do swoich kontrkandydatów.  

Wystartowałem w kampanii sam. Nikt mi nie chciał pomóc, a nawet mnie 
wyśmiewali. W czym upatruję sukces – w tym, że rozmawiałem z ludźmi. 
Zawsze byłem między ludźmi i tak pozostanie nadal.  

Co do przyszłości – deklaruję, że nadal będę niezależny, nie będą mnie 
interesowały układy i inne związki formalne i nieformalne. Jestem człowiekiem 
tego społeczeństwa i mam mu służyć. Przyjąłem trudną misję. Przede mną 
decyzje niepopularne, bolesne dla wielu. Podejmę te decyzje po to, żeby służyć 
naszej Gminie, miastu i wsi.  

Podczas kampanii wypowiedziałem tysiące słów. Pozostało mi dodać tylko 
jedno zdanie – za moje czyny, nie słowa, mnie oceniać będziecie.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Zgłaszało się wielu mówców. Proszę o zabieranie głosu. 

Robert Telus – Poseł na Sejm RP – To ważna chwila dla nowego Burmistrza                        
i dla nas mieszkańców Opoczna.  

Dziękuję za współpracę byłem Burmistrzowi Janowi Wieruszewskiemu, z 
którym współpracowałem 12 lat, jako Prezes Spółki, a potem Poseł. Za tą 
współpracę,              za to, że wspólnie próbowaliśmy coś zrobić dla miasta 
bardzo dziękuję.  

Zwracam się do obecnego Burmistrza – kampania jest czasem, kiedy rozbudza 
się wiele nadziei. Jestem pewien, że nadzieje rozbudzone w kampanii wspólnie 
zrealizujemy, żeby mieszkańcy odczuli zmianę, nie tylko osoby, ale zmianę                         
w kierunku lepszego życia.  

Jan Paweł II do Burmistrza Rzymu powiedział takie słowa, że miasto jest 
ważne, są ważne drogi, chodniki itd., ale najważniejszy w mieście jest człowiek. 
Mam nadzieję, że całe Pana starania będą w tym kierunku. 

Na nową drogę życiową chcę Panu wręczyć obraz Matki Bożej Świętorodzinnej, 
by wspierała Pana w tym, co Pan robi i przypominała, że rodzina jest 
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najważniejsza. Opoczyńskie rodziny czekają na dobre decyzje. Dziękuję i 
szczęść Boże! 

Józef Róg – Starosta Opoczyński – Chciałbym w imieniu samorządu 
powiatowego złożyć Panu gratulacje. To trudna i odpowiedzialna praca. Życzę 
zdrowia, siły, wytrwałości i determinacji, by cele i program, który Pan głosi                           
i zakłada mógł Pan zrealizować.  

Przekazuję obraz Św. Bartłomieja, który wyróżniał się wytrwałością, żeby 
wspierał Pana w działaniach. 

Dziękuję za współpracę byłemu Burmistrzowi. Myślę, że współpraca układała 
się dobrze. Wyrażam nadzieję, że Pana wiedza i umiejętności będą 
wykorzystane na innym szczeblu, czego Panu życzę. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Proszę Państwa o wyrozumiałość                            
i proszę, aby te gratulacje i kwiaty przenieść na koniec mojej kadencji. Teraz 
będę bardzo zapracowany. 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Zgłaszały się osoby do gratulacji. 

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Jestem do dyspozycji, ale w Urzędzie 
Miejskim proszę o trochę czasu.  

Jan Wieruszewski – Odchodzący Burmistrz Opoczna – Chcę podziękować                          
i ukłonić się nisko. Dziękuję za współpracę. Wszystkim, których spotkałem na 
drodze dziękuję za wsparcie i pomoc. Dziękuję organizacjom pozarządowym, 
strażakom, sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, szefom organizacji, 
instytucji i zakładów pracy. Chciałem powiedzieć, że wszystko co udało się 
zrobić to zasługa nie jednego człowieka, a nas wszystkich. 

Nowemu Burmistrzowi gratuluję. Cieszę się, bo wiele obowiązków spada ze 
mnie, teraz Pan będzie musiał się z nimi borykać. Życzę Panu dużo sił i 
wsparcia.  

Proszę wspierajcie Burmistrza, bo wszystko robimy dla naszej małej ojczyzny. 
Nie wyobrażam sobie funkcjonowania Burmistrza i Rady Miejskiej bez 
wsparcia wszystkich, którzy pracują i działają społecznie. Żeby Burmistrz czuł 
to wsparcie. Są codzienne problemy, a żeby je skutecznie rozwiązywać 
potrzebna jest ta współpraca.  

Ja jestem do dyspozycji. Kiedy tylko zostanę poproszony, by pomóc, by coś 
podpowiedzieć to jestem do dyspozycji.  
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Starałem się zawsze być aktywny, bez względu na to gdzie los mnie postawi i 
tak będzie dalej. Dziękuję, gratuluję i życzę wielu sukcesów, radości i 
satysfakcji.  

W pracy Burmistrza są różne sytuacje, trudne sytuacje.  Oby było ich jak 
najmniej.  

Dziękuję bardzo serdecznie.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opocza – Od Burmistrza Wieruszewskiego 
chciałbym nauczyć się inteligencji emocjonalnej, którą jest obdarzony.  

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – 
Dziękuję Burmistrzowi Janowi Wieruszewskiemu. Te 16 lat zapadło nam                          
w myślach. Należy być też przygotowanym na zmiany i dziś nastąpiło takie 
wydarzenie. Mam nadzieję, że dobrze się stało.  

Kiedy będziemy szli na basen, jechali obwodnicą, czy korzystali z przystanku 
Opoczno – Południe – każdy będzie je kojarzyć z Pana osobą i okresem Pana 
urzędowania, Panie Burmistrzu. Dziękuję za ciepło, którym Pan nas obdarzał, 
dziękuję za głęboki kompromis. Pan nigdy się nie wynosił, nie obnosił, z 
każdym umiał Pan rozmawiać. Miejmy nadzieję, że Pana umiejętności będą 
wykorzystane.  

Obecni na sesji odśpiewali odchodzącemu Burmistrzowi „Sto lat”.  

Krystyna Świerczyńska – Sołtys Sitowej – W imieniu sołtysów dziękuję za 
wszystkie przedsięwzięcia, za to że Pan był z nami. Życzymy, by Pana dalsza 
praca przynosiła satysfakcję i radość.  

Elżbieta Dorocińska – Sołtys Brzustówka – Panie Burmistrzu, są sołtysi, 
którzy od początku z Panem pracowali. Pan tak to wszystko robił, że czuliśmy 
się współgospodarzami Gminy. Za to, że byłeś – dziękujemy.  

Gratulujemy nowemu Burmistrzowi. Liczymy na pomyślną współpracę z 
Panem.  

Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Deklaruję, że będę starał się być 
Burmistrzem nas wszystkich, miasta i wsi, bo i opoczyńska wieś leży mi 
głęboko na sercu.  

 

Ad. pkt. 2 Zamknięcie sesji. 

 

Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy 
lista mówców została wyczerpana? 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz 
Wołąkiewicz podziękował obecnym za udział i zamknął II sesję Rady 
wypowiadając stosowną formułę: „Zamykam drugą sesję Rady Miejskiej                                    
w Opocznie”. 

 

 

Godz. rozpoczęcia sesji 12.00, godz. zamknięcia sesji 12.50  

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 11 grudnia 2014r.      

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 

Grzegorz Wołąkiewicz 

 

 

 

Protokołowali: 

Bogumiła Kędziora 

Andrzej Monik  
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