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                                                PROTOKÓŁ Nr XI/ 15 

z sesji Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 10 sierpnia 2015r. 

Adn. pkt. 1. 

Otwarcie obrad.                     

Jedenastą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w dniu  10 sierpnia  
2015r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Wołąkiewicz 
wypowiadając formułę: „Otwieram jedenastą sesję Rady Miejskiej w Opocznie”. 
 
Lista radnych, którzy odebrali materiały na sesję nadzwyczajną 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.  
Na sali jest 19 radnych i Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne 
uchwały. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynął do niego wniosek 
Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Opocznie,               
wraz z załączonym do niego porządkiem obrad oraz projektem uchwały. 

Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

Adn. pkt. 2 

Wybór sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej na sekretarza obrad zaproponował radnego 
Krzysztofa Grabskiego, który wyraził na to swoją zgodę. 

Rada Miejska głosami za – 15, przeciw – 0, wstrz. – 0 wybrała radnego 
Krzysztofa Grabskiego na sekretarza obrad XI sesji Rady Miejskiej w Opocznie. 

Adn. pkt.3 

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej znajduje się w załączniku nr 4 do protokołu.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – Czy 
Burmistrz wnosi o zmiany do porządku obrad?  
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Wobec braku wniosków do porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
rozpoczął realizację pkt. 3. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian                  
w budżecie gminy Opoczno na 2015 rok. 

Poinformowała, że powodem zwołania sesji nadzwyczajnej jest to, że gmina 
Opoczno złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego na doposażenie oddziałów przedszkolnych 
zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Projekt otrzymał pozytywną ocenę 
na kwotę 1.064.759,79zł. Przewiduje on doposażenie 16 oddziałów 
przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych. Termin realizacji wniosku upływa 
30 listopada 2015r. Środki muszą być wydatkowane zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych. Obecnie jesteśmy na etapie podpisania umowy                    
o dofinansowanie i przygotowanie dokumentacji przetargowej. Aby uruchomić 
procedury przetargowe i prawidłową realizację projektu to należy podjąć 
uchwałę, która zabezpieczy środki finansowe w budżecie gminy.  

 Unijne środki finansowe to kwota  - 905 045,66zł. 

Wkład krajowy to kwota – 159 713,94zł.  

 Wkład budżetu gminy to kwota  - 3.700 zł. 

Otrzymaliśmy informację, że przyznano nam środki finansowe                                       
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla ZS w Mroczkowie Gość.               
w kwocie 28.300 tyś zł na utworzenie pracowni ekologicznej. Dla ZSS Nr 2                 
w Opocznie w kwocie 33. 800 zł na utworzenie pracowni ekologicznej. 

Podpisaliśmy umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie na 
dofinansowanie dla pracowników interwencyjnych na kwotę 36.915zł. 

Należy uzupełnić środki finansowe w kwocie   113.636,00 zł z przeznaczeniem 
na zadania oświatowe. 

Zostały przesunięte środki finansowe – 10 tyś zł z dotacji dla Muzeum                           
z przeznaczeniem na modernizację instalacji c.o., wymianę przyłącza cieplnego      
i okien w budynku Muzeum Regionalnym w Opocznie.  

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie 
projekt uchwały. 

Rada Miejska głosami: za – 16, przeciw – 0, wstrz. 0 , podjęła uchwałę                      
nr XI / 93 /2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Adn. pkt. 4 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Grzegorz Wołąkiewicz 
podziękował obecnym za udział i zamknął XI sesję Rady wypowiadając 
stosowna formułę: „Zamykam  jedenastą  sesję Rady Miejskiej                                        
w Opocznie”.  

Godz. rozpoczęcia sesji 15.00, godz. zamknięcia sesji 15.10 

Protokół wyłożony do wglądu od dnia 17 sierpnia 2015r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 

                                                           Grzegorz Wołąkiewicz 

Protokołowały:                          

Marta Gonsiewska                                    Sekretarz  obrad 

Bogumiła Kędziora                                 Krzysztof  Grabski 

 

 


