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PROTOKÓŁ Nr 7/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 12 lipca 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. Przedłożenie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja i czerwca br.  

4. Sprawozdanie z pracy Komisji za I półrocze 2021r.  

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia bez zmian.  

 

Ad. pkt. 3. 

Przyjęcie protokołu z miesiąca maja i czerwca 2021r.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rewizyjnej Nr 5/2021 z 

dnia 25 maja br. i Nr 6/2021 z dnia 2 czerwca 2021r. były wyłożone do wglądu w Biurze 

Rady Miejskiej w terminie wskazanym w Statucie Gminy oraz projekty protokołów były 

zamieszczone w informatorze programu e-sesja.  

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu z miesiąca maja br. 
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 25 maja 2021r.  

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

Nr 5/2021  z dnia 25 maja 2021r.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 2 czerwca 2021r.  

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

Nr 6/2021  z dnia 2 czerwca 2021r.  

 

Ad. pkt. 4. 

Sprawozdanie z pracy Komisji za I półrocze 2021r.  

 

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – odczytał sprawozdanie z pracy Komisji 

Rewizyjnej za I półrocze 2021r. /załącznik nr 2 do protokołu/. 

Następnie zapytał radnych, czy zgłaszają jakieś uwagi do sprawozdania. Brak uwag.  

 

Komisja przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji za I półrocze 2021r. w wersji 

przedłożonej przez jej Przewodniczącego.  

 

Ad. pkt. 5. 

Zapytania i wolne wnioski.  

 

W dyskusji wzięli udział: radny Tomasz Kopera, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, 

radny Jakub Biernacki,  

 

Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – ponowił swój wniosek o wycinkę 

kasztanowca na skrzyżowaniu ulic M.C. Skłodowskiej i Inowłodzkiej.  

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – zapewnił, że jeśli w roku bieżącym nie zostanie 

zrealizowana na tym skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna to Urząd wróci do tematu 

wycinki drzew w tym rejonie.  

 

 

Ad. pkt. 6. 

Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Przewodniczący podziękował za udział i zamknął posiedzenie. 

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia 14.00, godzina zakończenia posiedzenia 14.20 
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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  
 


