PROTOKÓŁ Nr 10/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Opocznie
w dniu 24 listopada 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.
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 COVID-19,
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 1 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia.
Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rewizyjnej Nr 9/2020 z
dnia 13 października br. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w terminie
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wskazanym w Statucie Gminy oraz projekt protokołu był zamieszczony w informatorze
programu e-sesja.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu z miesiąca
października br.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 13 października 2020r.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 9/2020 z dnia 13 października 2020r.
Ad. pkt. 4.
Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.
Projekt planu pracy komisji na 2021 rok przedłożony na Komisję stanowi załącznik nr
2 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział: radny Tomasz Kopera, Sekretarz Miasta Janusz Klimek, radna
Magdalena Belica.
Komisja opracowała plan pracy Komisji na 2021 rok.
Do projektu planu przedłożonego na posiedzenie komisja dopisała:
W I kwartale jako pkt. 2. temat: Działania Gminy w celu zmniejszenia uciążliwości
spowodowanej przez funkcjonowanie odlewni w centrum Opoczna.
W I kwartale jako pkt. 3. temat: Analiza sytuacji opoczyńskich przedsiębiorców
w czasach pandemii (rok 2020), poprzez dokonanie analizy danych w zakresie ilości
firm, które zawiesiły bądź zrezygnowały z działalności gospodarczej, ilości firm, które
zawiązały działalność w omawianym okresie oraz możliwości udzielenia pomocy
firmom które znalazły się w trudnej sytuacji.
W II kwartale jako pkt. 2. Działania Gminy w celu aktywizacji zabudowy
mieszkaniowej na terenie zlokalizowanym pomiędzy ul. Partyzantów, ul. Przemysłową,
ul. Ceramiczną, w kierunku Bukowca Opoczyńskiego.
Komisja przyjęła w/w 3 wnioski jednogłośnie (za – 6, przeciw - 0 , wstrz. – 0).
Ostateczny plan pracy komisji na 2021 rok /po zmianach/ stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Ad. pkt. 5.
Zapytania i wolne wnioski.
W dyskusji wzięli udział: radny Tomasz Kopera, radny Robert Grzesiński, Sekretarz
Miasta Janusz Klimek.
Radny Tomasz Kopera:
1) zwraca uwagę i wnioskuje o podjęcie działań w kwestii poprawy bezpieczeństwa na
Osiedlu Ustronie. Skrzyżowanie ul. Akacjowej z drogami podrzędnymi jest bardzo
niebezpieczne i dochodzi do częstych wypadków, szczególnie na skrzyżowaniu
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z ul. Lipową. Co prawda jest tam znak USTĄP PIERWSZEŃSTWA, aby zdaniem
radnego należy zamontować progi zwalniające albo od strony ul. Akacjowej postawić
znak STOP. Oznakowanie na tym Osiedlu wymaga dokładnej analizy.
2) wnioskuje, aby poprawić nawierzchnię ul. Tuwima.
Radny Robert Grzesiński wnioskuje w imieniu mieszkańców o budowę chodnika
na ul. Stodolnej (piesi chodzą ulicą).
Sekretarz Miasta poinformował, iż wniosek radnego Grzesińskiego dot. budowy
chodnika na ul. Stodolnej zostanie przekazany do Komisji Budżetowej.
Ad. pkt. 6.
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący podziękował za udział i zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia 15.00, godzina zakończenia posiedzenia 15.40

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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