PROTOKÓŁ Nr 9/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Opocznie
w dniu 13 października 2020r.
Ad. pkt. 1.
Otwarcie posiedzenia.
Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji - otworzył zdalne posiedzenie Komisji i
powitał wszystkich obecnych.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami z posiedzeń komisji.
Lista obecności pracowników stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w
Opocznie są transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno.
Przewodniczący poinformował, iż w związku z wprowadzonym stanem
epidemii oraz wystąpieniem w Opocznie potwierdzonych przypadków wirusa COVID19, obrady komisji prowadzone są zdalne z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych.
Przewodniczący sprawdził, czy wszyscy radni widzą i słyszą obrady. Następnie
odczytał listę obecności, a radni potwierdzali swoją obecność.
Przewodniczący komisji stwierdził, że obrady są prawomocne.
Ad. pkt. 2.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia
/załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z miesiąca września br.
4. Kontrola wydatków na sport za 2019r.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z miesiąca września br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rewizyjnej Nr 8/2020 z
dnia 22 września br. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w terminie
wskazanym w Statucie Gminy oraz projekt protokołu był zamieszczony w
informatorze programu e-sesja.
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Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu z miesiąca
września br.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 22 września 2020r.
Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 8/2020 z dnia 22 września 2020r.
Ad. pkt. 4.
Kontrola wydatków na sport za 2019r.
Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji – przedstawiła informację
/załącznik nr 3 do protokołu/.
Łącznie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku wydatkowano
środki finansowe w wysokości 809.525,91, zł z czego 408.800,00 zł przeznaczono na
dotacje. Łączna kwota przeznaczona na stypendia sportowe dla szczególnie
uzdolnionych zawodników wyniosła w 2019 roku 30.000,00 zł. Środki przyznane dla
UKS/SKS-ów w roku 2019 to 21.583,56 zł. Na uroczystości podsumowującej
działalność sportową za rok 2019 wyróżniono około 170 sportowców, trenerów i
działaczy sportowych, którzy krzewią i promują sport na terenie gminy.
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, kto oprócz klubu Ceramika
Opoczno korzysta w roku 2019 ze Stadionu?
Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji – odpowiedziała, że ze
Stadionu korzystają: Klub Sportowy KAJA, Grzegorz Piechna i Przyjaciele, LUX
Mroczków i wiele innych. Na Stadionie notorycznie odbywają się zawody sportowe w
ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych.
Komisja przyjęła do wiadomości informację dotyczącą wydatków na sport za
2019r., nie wnosząc uwag i nie zgłaszając żadnych wniosków.
Ad. pkt. 5.
Zapytania i wolne wnioski.
W dyskusji głos zabrali: radny Tomasz Kopera, Janusz Klimek Sekretarz Miasta.
Ad. pkt. 6.
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący podziękował za udział i zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia 14.00, godzina zakończenia posiedzenia 14.30
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Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Kopera Tomasz – przewodniczący

.……...………………..…

2. Grzesiński Robert – zastępca przewodniczącego

.…….………………

3. Belica Magdalena – członek

…………………….

4. Biernacki Jakub – członek

………………….………

5. Sijer Marek – członek

...…………………………

6. Rurarz Tomasz – członek

..…………………………

Protokołowała:
B. Kędziora
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
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