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PROTOKÓŁ Nr 8/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 30 sierpnia 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. 

Lista gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

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.  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedłożenie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z miesiąca lipca br.  

4. Kontrola gospodarki mieszkaniowej w Gminie Opoczno.  

5. Zapoznanie się z pismem w sprawie sprzeciwu wobec działań zmierzających do 

zmiany numeracji porządkowej nieruchomości w Mroczkowie Gościnnym.  

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia, bez zmian.  

 

Ad. pkt. 3. 

Przyjęcie protokołu z miesiąca lipca 2021r.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rewizyjnej Nr 7/2021 z 

dnia 12 lipca 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 lipca br. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 12 lipca 2021r.  

 

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

Nr 7/2021  z dnia 12 lipca 2021r.  

 

Ad. pkt. 4. 

Kontrola gospodarki mieszkaniowej w Gminie Opoczno.  

 

Beata Wiktorowicz - Zastępca Dyrektora Wydz. Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej – przedstawiła informację /załącznik nr 3 do protokołu/. 

Paweł Baran – radny – zapytał, jaka jest liczba osób oczekujących na mieszkanie, gdyż 

z informacji pisemnej wynika, że na terenie Gminy Opoczno jest 40 bezdomnych. W 

dalszej wypowiedzi zapytał o nowe budynki przy ul. Przemysłowej i ul. Rolnej.  

Beata Wiktorowicz - Zastępca Dyrektora Wydz. Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej – wyjaśniła, że liczba 40 określa osoby nie stricte bezdomne, ale nie 

posiadające prawa do lokalu, mieszkające u znajomych.  

Marcin Jędrasik – Prezes Spółki ZGM – wyjaśnił w którym miejscu będą budowane 

nowe bloki. 

Paweł Baran – radny – dopytał, czy blok na ul. Rolnej będzie budowany z 

dofinansowaniem?  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – potwierdził, że chodzi o dofinansowanie z Banku 

Gospodarstwa Krajowego w wys. 80%.   

 

Komisja przyjęła informację na temat gospodarki mieszkaniowej w Gminie 

Opoczno i nie wniosła uwag ani nie wypracowała wniosków.  

 

Ad. pkt. 5. 

Zapoznanie się z pismem w sprawie sprzeciwu wobec działań 

zmierzających do zmiany numeracji porządkowej nieruchomości  

w Mroczkowie Gościnnym.  

 

Pismo w sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Justyna Małachowska – Dyrektor Wydz. Rozwoju Miasta – wyjaśniła, że wpłynęły dwa 

wnioski dotyczące numeracji nieruchomości wzdłuż ul. Krajowej. Jeden o  nadawanie 

numerów Bielowic z uwagi na  położenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym 

Bielowice i drugi o nadawanie numerów Mroczkowa Gościnnego z uwagi na bliskość 

do miejscowości Mroczków Gościnny.  Burmistrz podjął decyzję, aby po północnej 

stronie drogi krajowej była numeracja Bielowic, a po południowej stronie by była 

numeracja Mroczkowa.  

Pani K. Ś. i Pan T. S. - Przedstawiciele mieszkańców – podali argumentację za 

pozostawieniem numeracji Mroczkowa Gościnnego. 
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Tomasz Kopera – Przewodniczący komisji – zapytał, ilu osób dotyczy problem? 

T. S. – Przedstawiciel mieszkańców – odpowiedział, że 9 posesji, w tym 3 firm. Pod 

sprzeciwem wobec zmiany numeracji na Bielowice podpisało się 8 właścicieli 

nieruchomości (na 9).  

Tomasz Kopera – Przewodniczący komisji – zapytał, czy skarga mieszkańców została 

skierowana również do Komisji Skarg, wniosków i petycji? 

Sylwia Stępień – Adamczyk – prawnik – wyjaśniła, że Komisja Skarg, wniosków i 

petycji nie może rozpatrywać skargi na radnego, natomiast co do skargi na sołtysa  to 

zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i Statutem działalność sołectwa podlega 

nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący komisji – zapytał, jak powinno się zakończyć 

postępowanie prowadzone przez Komisję Rewizyjną? 

Sylwia Stępień – Adamczyk – prawnik – wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna rozpatruje 

sprawę jako nadzór nad funkcjonowaniem jednostek pomocniczych. Konkluzją nie 

będzie uchwała w tym przypadku, ale Komisja Rewizyjna może wypracować wnioski i 

skierować je na przykład do Burmistrza.  

Andrzej Pacan – radny i sołtys Bielowic – przedstawił swoje stanowisko jako sołtysa 

sołectwa Bielowice.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący komisji – uważa, że sprawa powinna trafić również 

do Komisji Skarg, wniosków i petycji, bowiem mieszkańcy wnioskują o pozostawienie 

numeracji bez zmian. Komisja Skarg, wniosków i petycji rozpatruje wnioski 

mieszkańców.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – prawnik – wyjaśniła, że jeśli taka konkluzja ze strony 

wnioskodawców padnie i taki wniosek zostanie sprecyzowany to trafi on do Komisji 

Skarg, wniosków i petycji.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący komisji – prosi o przekazanie radnym pisma 

sołectwa do mieszkańców.  

Tadeusz Brola – radny – zgadza się z Przewodniczącym. Jego zdaniem mieszkańcy 

wnioskują o pozostawienie numeracji porządkowej bez zmian i to jest najważniejsze w 

całej sprawie. W dalszej części swej wypowiedzi zgłosił wniosek formalny o 

uruchomienie procedury mającej na celu zmianę obrębu geodezyjnego Mroczków 

Gościnny Bielowice.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący komisji – zapytał, czy mieszkańcy – wnioskodawcy 

obecni na dzisiejszym posiedzeniu podtrzymują swoje stanowisko, aby pozostawić 

numerację Mroczkowa Gościnnego? 

Pani K. Ś. i Pan T. S. - Przedstawiciele mieszkańców – podtrzymują swoje stanowisko, 

aby pozostawić numerację bez zmian tj. z numerami Mroczkowa Gościnnego. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący komisji – uważa, że sprawą numeracji powinna zająć 

się Komisja Skarg, wniosków i petycji jako wniosek mieszkańców. Uważa, że w całej 

sprawie nie chodzi o skargę na sołtysa, a o pozostawienie dotychczasowej numeracji. 

Prosi o dostarczenie radnym pisma sołectwa Bielowice do  mieszkańców w niniejszej 

sprawie.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – prawnik – wyjaśniła, że numerację nieruchomościom 

nadaje Burmistrz. Zgodnie z przepisami Komisja Rewizyjna powinna przekierować 

wniosek do Burmistrza celem jego rozpatrzenia. Sprawą nie powinna zajmować się 

Komisja Skarg, wniosków i petycji, bo to Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad 
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działalnością jednostki pomocniczej jaką jest sołectwo.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący komisji – uważa, że Komisja Rewizyjna nie jest 

właściwa, a sprawą powinna zająć się Komisja Skarg, wniosków i petycję. Dla niego 

najważniejszy jest wniosek mieszkańców dotyczący numeracji, nie zaś skarga na 

sołtysa.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – prawnik – wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna ma 

sprawować nadzór nad funkcjonowaniem jednostki pomocniczej, wobec czego 

najwłaściwsza jest tutaj Komisja Rewizyjna.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – dopowiedział, że prace Komisji Rewizyjnej mogą 

zakończyć się wnioskiem do Burmistrza o podjęcie określonych działań. Prace Komisji 

Skarg, wniosków i petycji zakończyłyby się zaś uchwałą, której nie będzie można 

zastosować, bo nie będzie miała mocy prawnej.  

Andrzej Pacan – radny – poprosił Panią Dyrektor Wydz. Rozwoju Miasta o odszukanie 

wszystkich pism dotyczących numeracji, które wpłynęły do Urzędu.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący komisji – prosi Wydział Rozwoju Miasta, aby 

dostarczyć korespondencję między sołectwem a mieszkańcami. Temat będzie 

kontynuowany na następnym posiedzeniu.  

 

Ad. pkt. 6. 

Zapytania i wolne wnioski.  

 

Tadeusz Brola – radny – prosi o przegłosowanie jego wniosku o uruchomienie 

procedury mającej na celu zmianę obrębu Bielowic i Mroczkowa Gościnnego. 

Podkreślił, że na terenie Gminy Opoczno jest 113 numerów, które posiadają numery 

innego obrębu geodezyjnego. Prosi o udostępnienie radnym załącznika graficznego.  

Andrzej Pacan – radny – stwierdził, że radny Brola nie ma kompetencji, aby zgłaszać 

taki wniosek o zmianę obrębów geodezyjnych.  

T. S. – Przedstawiciel mieszkańców – zapytał Burmistrza, dlaczego mieszkańcy zostaną 

podzieleni tj. jedna strona będzie należała do Mroczkowa Gościnnego a druga do 

Bielowic? 

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna - odpowiedział, że zaproponował takie 

rozwiązanie, ponieważ chce pogodzić obie strony.  

 

Przerwa techniczna  

 

Po przerwie  

 

Wobec problemów technicznych i nieobecności na komisji jej Przewodniczącego 

Sekretarz Miasta poinformował, że obrady komisji zostaną wznowione we 

właściwym czasie i mieszkańcy oglądający transmisję zostaną o tym fakcie 

poinformowani.  

 

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia 14.00, godzina przerwania posiedzenia 15.40 
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Komisja Rewizyjna w składzie: 

 

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

 

2. …………………. – zastępca przewodniczącego      .…….……………… 

 

3. Baran Paweł – członek                                                 ………………….. 

 

4. Belica Magdalena – członek                                       ……………………. 

 

5. Biernacki Jakub – członek                                   ………………….……… 

 

6. Sijer Marek – członek                                         ...………………………… 

 

7. Rurarz Tomasz – członek                                    ..………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

B. Kędziora  

Inspektor w Biurze Rady Miejskiej  
 

 


