
1 
 

PROTOKÓŁ Nr 3/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 23 marca 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 lutego br.  

4. 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.  

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, 

bez zmian.  
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Ad. pkt. 3. 

Przyjęcie protokołu z miesiąca lutego 2021r.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rewizyjnej Nr 2/2021 z 

dnia 23 lutego  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.  

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu z miesiąca lutego br. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 23 lutego 2021r.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół  z posiedzenia 

Nr 2/2021  z dnia 23 lutego 2021r.  

 

Ad. pkt. 4. 

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.  

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych (załącznik nr 2 do protokołu) oraz pismo przygotowane 

przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (załącznik nr 3 do protokołu). 

Iwona Susik – Dyrektor Wydz.  Podatków i Opłat Lokalnych – uzupełniła informację z 

pkt. 8 dot. wniosków od osób prawnych – wpłynęło 27 wniosków, z tego wydano 13 

pozytywnych decyzji (w materiale jest liczba 18) i 9 negatywnych decyzji w związku  

brakami formalnymi. Różnica wynika tego, że niektóre podmioty złożyły podania dwa 

razy.  

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – poprosił o informację na temat odroczenia 

terminu płatności dla Cersanit S.A. i Ceramiki Paradyż Spółka z o.o.  

Iwona Susik – Dyrektor Wydz.  Podatków i Opłat Lokalnych – powiedziała, że zostały 

odroczone te terminy, z tym że przedsiębiorstwa uregulowały płatności w terminie 

wskazanym w decyzji. 

Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – dopowiedziała, 

że dla większej przejrzystości materiał przygotowany przez Wydział, którym nadzoruje, 

zawiera zestawienie danych od 2018r. 

Magdalena Belica – radna – zapytała, czy w związku z pandemią zwiększyły się 

zaległości podatkowe? Czy poza podmiotami, które wniosły o odroczenie terminu 

płatności bądź rozłożenie płatności na raty, były podmioty, które zalegały z 

płatnościami, bez składania wniosków?  

Iwona Susik – Dyrektor Wydz.  Podatków i Opłat Lokalnych – potwierdziła. 

Magdalena Belica – radna – zapytała, czy były podejmowane działania windykacyjne 

wobec tych podmiotów, czy też informacyjne o możliwości odroczenia terminu 

płatności bądź rozłożenia płatności na raty? Jaką strategię przyjął Urząd Miejski?  

Iwona Susik – Dyrektor Wydz.  Podatków i Opłat Lokalnych – potwierdziła. Były 
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informacje telefoniczne, w niektórych przypadkach zostały wysłane upomnienia. Były 

też wystawiane tytuły wykonawcze, jeżeli nie było żadnej reakcji.   

Magdalena Belica – radna – zapytała, jaka jest skala tych zaległości za 2020 rok? 

Iwona Susik – Dyrektor Wydz.  Podatków i Opłat Lokalnych – powiedziała, że jest to 

ok. 200 tys. zł w środkach transportowych i w podobnej kwocie podatek od 

nieruchomości od osób prawnych. Oczywiście część to były zaległości z lat ubiegłych.  

Magdalena Belica – radna – zapytała, jak wygląda ściągalność jeśli chodzi o firmy, które 

nie zdecydowały się na odroczenie bądź rozłożenie płatności na raty? 

Iwona Susik – Dyrektor Wydz.  Podatków i Opłat Lokalnych – powiedziała, że różnie 

wyglądała ściągalność i że nie zauważyła różnic w tej kwestii z okresu przed i w trakcie 

pandemii.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informacje i nie zgłosiła żadnych wniosków. 

 

Ad. pkt. 5. 

Zapytania i wolne wnioski.  

 

W dyskusji wzięli udział: radna Magdalena Belica, Sekretarz Miasta Janusz Klimek, 

radny Tomasz Kopera. 

Magdalena Belica – radna – poprosiła, aby na kwietniowe posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej Centrum Usług Wspólnych przygotowało informację na temat wysokości 

dopłaty do subwencji oświatowej do poszczególnych placówek oświatowych.  

 

Ad. pkt. 6. 

Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przewodniczący podziękował za udział i zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia 15.00, godzina zakończenia posiedzenia 15.30  

 

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  


