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PROTOKÓŁ Nr 2/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 23 lutego 2021r. 

 

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 stycznia 2021r. 

4. Działania Gminy w celu zmniejszenia uciążliwości spowodowanej przez 

funkcjonowanie odlewni w centrum Opoczna. 

5. Zapytania i wolne wnioski.  

 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, 

bez zmian.  

 

Ad. pkt. 3. 

Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia 2021r.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rewizyjnej Nr 1/2021 z 

dnia 26 stycznia  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 stycznia 

br. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 26 stycznia 2021r.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół  z posiedzenia 

Nr 1/2021  z dnia 26 stycznia 2021r.  

 

Ad. pkt. 4. 

Działania Gminy w celu zmniejszenia uciążliwości spowodowanej przez 

funkcjonowanie odlewni w centrum Opoczna. 

 

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – odczytał pismo przygotowane przez Wydz. 

Ochrony Środowiska (załącznik nr 2 do protokołu), pismo przygotowane przez Wydział 

Rozwoju Miasta (załącznik nr 3 do protokołu) i pismo przygotowane przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Piotrkowie Tryb. (załącznik nr 4 do 

protokołu).  

Następnie Przewodniczący zapytał, czy w roku 2020 i bieżącym wpłynęły do Urzędu 

Miejskiego skargi od mieszkańców, którzy zgłaszali nieprawidłowości dotyczące 

funkcjonowania odlewni? 

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że do 

Wydziału Ochrony Środowiska UM nie wpłynęły żadne pisma od mieszkańców w 

sprawie uciążliwości zakładu WIS. Wie natomiast, że takie pismo wpłynęło do 

Starostwa Powiatowego i Starosta nałożył obowiązek wykonania przeglądu 

ekologicznego.  

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał o termin wykonania tego 

przeglądu. 

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że nie 

posiada takiej informacji ze Starostwa, ale przedsiębiorca ma prawo odwołać się od 

takiej decyzji.  

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy Pani Dyrektor posiada wiedzę 

na temat kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Sanepid?  

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że taką 

informację z różnych instytucji przedłożyła na sesję w 2019r. Państwowa Inspekcja 

Pracy nie stwierdzała nieprawidłowości. Sanepid miał przeprowadzić kontrolę na 

początku 2020r., ale Pani Dyrektor nie posiada informacji, czy ta kontrola się odbyła w 

związku z sytuacją epidemiologiczną.  

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy na terenie zakładu odbywają 

się procesy odlewania metali nieżelaznych np. aluminium? 

Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że nie 

posiada takiej wiedzy.  

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał, na jakim etapie jest kwestia 

wykupu gruntów pod odlewnią? Pyta o koncepcję Burmistrza dotyczącą odlewni w 

centrum Opoczna. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – podkreślił, że wszystkie działania Urzędu zmierzały 

do tego, żeby wpłynąć na przedsiębiorcę. Próba zmiany przeznaczenia terenu została 

podjęta. Ponad rok temu Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prace nad tym trwają. 

Odbyło się szereg spotkań. Na końcowym etapie jest przeznaczenie tego terenu pod 

zabudowę usługowo-handlową plus park. Takie przeznaczenie w studium jest w trakcie 

prac i w niedalekiej przyszłości zostanie przedłożone Radzie do uchwalenia.  

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał o finalne konsekwencje tych 

działań?  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – podkreślił, że sama zmiana studium nie wpływa 

bezpośrednio na przedsiębiorcę, że musi on zaprzestać swej działalności czy nie może 

dalej jej realizować. Natomiast w ślad za uchwaleniem studium kolejnym krokiem 

winno być uchwalenie planu zagospodarowana przestrzennego, w którym zostanie 

szczegółowo określone przeznaczenie działek. Wówczas w związku ze zmianą 

przeznaczenia terenu, zgodnie z prawem, przedsiębiorcy przysługiwać będzie 

odszkodowanie. Radni będą decydować, czy Gminę stać na nie. Były propozycje ze 

strony przedsiębiorcy, że zmieni przeznaczenie tego terenu i coś wybuduje, ale na dziś 

nie ma wiedzy na ten temat. Jest jeszcze druga kwestia dotycząca terenu, na którym 

znajdują się budynki odlewni. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w 

sprawie komunalizacji terenu, jednak służby Wojewody odłożyły rozstrzygnięcie do 

czerwca br.  

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy Burmistrz jest przekonany, 

żeby przedłożyć Radzie projekt uchwały o studium zagospodarowania przestrzennego?  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – podkreślił, że Burmistrz jest wykonawcą uchwał 

Rady. Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium. Burmistrz jest 

zobowiązany taką uchwałę przygotować.  

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał, kiedy zostanie radnym 

przedstawiony projekt uchwały?  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – podkreślił, że zarówno studium jak i plany 

zagospodarowania przestrzennego muszą być uzgadniane z różnymi przedsięwzięciami. 

Przewidujemy, że te uzgodnienia powinny potrwać około 2 miesięcy, potem nastąpi 

wyłożenie planu do publicznego wglądu.   

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał, jaki zapis w studium byłby 

satysfakcjonujący dla mieszkańców? 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – podkreślił, że celem było doprowadzić do takich 

zapisów w studium, aby niemożliwe było powstanie na tym terenie uciążliwej 

działalności. Dokładne zapisy naniosą projektanci, którzy znają intencje.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informacje i nie zgłosiła żadnych wniosków. 

 

Ad. pkt. 5. 

Zapytania i wolne wnioski.  

 

Jakub Biernacki – radny – przypomniał, że w Biurze Rady jest wyłożony projekt 

uchwały jego autorstwa, dotyczący zmiany Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

W dalszej dyskusji wzięli udział: radny Jakub Biernacki, Przewodniczący Tomasz 

Kopera, radna Magdalena Belica, radny Marek Sijer, Sekretarz Miasta Janusz Klimek, 

radny Tomasz Rurarz.   
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Ostatecznie w toku dyskusji: 
Radny Tomasz Kopera - złożył wniosek, który komisja przyjęła, aby posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej w miesiącu kwietniu poszerzyć o pkt. „Analiza wydatków na wynagrodzenia 

osobowe brutto w Urzędzie Miejskim, Spółkach gminnych (ZGM, PGK i MPK)                            

i placówkach oświatowych podległych Gminie Opoczno za lata 2015 - 2020”                     
/jedna roczna kwota z danej jednostki/.  

Głosowanie: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0. 

Za: radny Tomasz Kopera, radny Magdalena Belica, radny Marek Sijer, radny Tomasz Rurarz. 

Przeciw: radny Jakub Biernacki.  

 

Radny Jakub Biernacki - złożył wniosek dalej idący /uzupełniony wnioskiem radnej 

Magdaleny Belicy/ o przekazanie Komisji zestawienia rocznych kwot na wynagrodzenia 

osobowe brutto we wskazanych wyżej jednostkach od 2015r. do 2020r., ale z rozbiciem na 

umowy o pracę i wszelkie inne formy zatrudnienia i oprócz tego informację o ilości 

pracowników w tych jednostkach we wskazanych latach. 

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 

Za: radny Tomasz Kopera, radny Magdalena Belica, radny Jakub Biernacki, radny Marek 

Sijer, radny Tomasz Rurarz. 

 

Ad. pkt. 6. 

Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przewodniczący podziękował za udział i zamknął posiedzenie. 

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia 12.00, godzina zakończenia posiedzenia 13.25  

 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

 

1. Kopera Tomasz – przewodniczący                   .……...………………..… 

 

2. …………………. – 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  


