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PROTOKÓŁ Nr 6/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 2 czerwca 2021r. 

Ad. pkt. 1. 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji - otworzył zdalne posiedzenie Komisji 

i powitał wszystkich obecnych. 

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 wszyscy radni (6 członków komisji) 

są obecni, wobec czego obrady są prawomocne.  

 

Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami z posiedzeń komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Ad. pkt. 2. 

Przedłożenie porządku posiedzenia.  

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia /załącznik nr 2 do protokołu/.  

 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia, bez zmian.  

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przedłożenie porządku posiedzenia.  

3. Opiniowanie wykonania budżetu za 2020 rok oraz opracowanie wniosku                 

o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza.  

4. Zapytania i wolne wnioski.  

5. Zamknięcie posiedzenia.  
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Ad. pkt. 3.  

Opiniowanie wykonania budżetu za 2020 rok oraz opracowanie 

wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza.  

 

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedstawia 

Radzie Miejskiej informacje z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 

2020 rok, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 

o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacje o przebiegu wykonania 

planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego, i taki dokument 

radni otrzymali w wymaganym ustawą terminie. 

Na podstawie art. 270 ustawy o finansach publicznych radni otrzymali 

sprawozdanie finansowe w wymaganym ustawą terminie. 

Dodatkowo radni otrzymali wyjaśnienia pisemne Burmistrza do wykonania 

budżetu za 2020 rok – części opisowej,  przekazane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

Ponadto radni otrzymali Uchwałę Nr II/95/2021 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2021r. w sprawie opinii 

o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu za 2020 rok.  

Dokumenty stanowią załączniki do protokołu. 

 

Dariusz  Kosno – Burmistrz Opoczna – przedstawił ogólnie zawartość 

dokumentów wymienionych wyżej. 

 

Tomasz Kopera – Przewodniczący – zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Tomasz Kopera – Przewodniczący – zgłosił 2 

wnioski: o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżet za 2020 rok oraz o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Opoczna za 2020 rok, a następnie poddał 

je osobno pod głosowanie.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący – zapytał radnych, kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem wykonania budżetu za 2020 rok.  

Głosowanie: za – 6 (wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej), przeciw – 0, 

wstrz. - 0. 

Tym samym, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie 

budżetu, co zostało wyrażone w głosowaniu.  

 

Tomasz Kopera – Przewodniczący – zapytał radnych, kto jest za udzieleniem 

absolutorium Burmistrzowi Opoczna za 2020 rok. 

Głosowanie: za – 6 (wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej), przeciw – 0, 

wstrz. - 0. 

Tym samym, Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku                                  

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Opoczna za 2020 rok,  co zostało 

wyrażone w głosowaniu.  
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Ad. pkt. 4 

Zapytania i wolne wnioski.  

 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – podziękował Komisji Rewizyjnej.  

 

Ad. pkt. 5 

Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu, a następnie je zamknął. 

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia 13.00, godzina zakończenia posiedzenia 13.12 

 

 

 

 
Komisja Rewizyjna w składzie: 

 

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

 

2. Baran Paweł    - członek                                     ………………………….. 

 

3. Belica Magdalena – członek                               ……..…………………… 

 

4. Biernacki Jakub – członek                                  ………………….…..…… 

 

5. Sijer Marek – członek                                         ...………………………… 

 

6. Rurarz Tomasz – członek                                    ..………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Protokołowała: 

B. Kędziora  

Inspektor w Biurze Rady Miejskiej  

 

 

 


