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PROTOKÓŁ Nr 10/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Opocznie 

w dniu 26 października 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 protokołów z miesiąca sierpnia i września br.  

4. Kontrola wydatków na sport za 2020r.   

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia, bez zmian.  

 

Ad. pkt. 3. 

Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września 2021r.  

 

 

Przewodniczący poinformował, że protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Opocznie nr 8/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 
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Miejskiej w terminie wymaganym Statutem Gminy, jak również projekty protokołów 

zostały zamieszczone w informatorze programu e - sesja.  

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów.  

 

 Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 30 sierpnia 2021r.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 

Nr 8/2021  z dnia 30 sierpnia 2021r. 

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że protokół Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Opocznie nr 9/2021 z dnia 21 września 2021r. był wyłożony do wglądu w 

Biurze Rady Miejskiej w terminie wymaganym Statutem Gminy, jak również projekt 

protokołu został zamieszczony w informatorze programu e - sesja.  

 

 Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej z dnia 21 września 2021r.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 

Nr 9/2021  z dnia 21 września 2021r. 

 

 

 Ad. pkt. 4. 

Kontrola wydatków na sport za 2020r.   

 

p. Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji – przedstawiła informację 

/załącznik nr 2 do protokołu/.  

Jakub Biernacki – radny – podziękował Pani Dyrektor za pracę w tak trudnym roku, 

jakim był rok 2020.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – powiedział, że w dniu wczorajszym 

zostały podzielone środki z Polskiego Ładu i uwzględniono tam dwie inwestycje w 

Powiecie Opoczyńskim rozwijające infrastrukturę sportową tj. przyznano środki dla 

Gminy Mniszków na budowę kompleksu sportowego i dla Powiatu Opoczyńskiego na 

budowę centrum sportowego przy szkole średniej w Mroczkowie. Zapytał, czy Gmina 

Opoczno nie składała żadnego projektu, aby otrzymać środki na infrastrukturę 

sportową? 

p. Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji – podkreśliła, że jeśli tylko 

jest taka możliwość to Gmina Opoczno uczestniczy we wszystkich projektach. Czekamy 

na rozstrzygnięcie projektu budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3. Poza tym 

została podpisana umowa między Gminą a Starostwem Powiatowym, dotycząca 

wybudowania pełnowymiarowego sztucznego boiska do piłki nożnej na Stadionie.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – powiedział, że od kilku lat nie zauważył 

dużej inwestycji sportowej i poprosił o zwrócenie na to uwagi. Jednocześnie 

podziękował za wszystkie małe inwestycje w infrastrukturę sportową.  

p. Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji – powiedziała, że od 3 lat 

były składane wnioski na bisko przy Szkole Podstawowej Nr 3 i dopiero w tym roku 

udało się pozyskać dofinansowanie. Były projekty, które niestety nie otrzymały 

dofinansowania.  
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Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – wyjaśnił, że Gminy zakładają sobie różne 

priorytety. Gmina Opoczno ma ogromne potrzeby związane z kanalizacją i budową 

dróg. Otrzymaliśmy środki na budowę drogi na przystanek Opoczno Południe. Ten 

przystanek jest priorytetem i skomunikowanie go z miastem. Zapewnił, że nikogo nie 

trzeba przekonywać o potrzebie budowy kompleksu sportowego. Będziemy przenosili 

lodowisko ze Szkoły Podstawowej Nr 1 na teren między ul. Skłodowskiej                                           

a Biernackiego. Cały czas składane są wnioski do Ministerstwa Sportu mające na celu 

rozwój sportu na terenie Gminy Opoczno. Został przygotowany projekt rozbudowy 

zaplecza sportowego przy Szkole w Bielowicach i jak tylko pojawi się program 

będziemy wnioskować o dofinansowanie.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – powiedział, że Gmina Opoczno otrzymała 

środki w wys. ponad 5 mln zł na drogi dojazdowe do przystanku Opoczno Południe, ale 

inne Gminy otrzymały więcej środków, a mają mniejszą liczbę ludności. Poprosił o 

szczegółową informację, jak wygląda proces składania wniosków?  

Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – wyjaśnił, że program, który został ogłoszony 

przez Premiera dawał Gminie możliwość złożenia 3 wniosków. Jeden wniosek do 5 mln. 

zł (droga dojazdowa do przystanku Opoczno Południe), drugi z limitem do 30 mln zł 

oraz trzeci bez ograniczeń i Gmina Opoczno złożyła wniosek na 66 mln zł. Wszystkie 

Gminy w Polsce dostały środki na ten najmniejszy projekt, czyli ok. 5 mln zł. Niektóre 

Gminy złożyły tylko jeden wniosek i wobec tego otrzymały kwotę większą niż 5 mln 

zł. Gmina Opoczno skorzystała ze wszystkich 3 ścieżek i złożyła 3 wnioski. Jeden 

otrzymał dofinansowanie, a dwa będą czekały na następne rozdania środków.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał o kwotę 2 tys. 800 zł dla LKS 

„Opocznianka” na sekcję szachową /strona 4 materiału/ – uważa tą kwotę za niską. 

Zapytał również kto prowadzi sekcję szachową? 

p. Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji – odpowiedziała, że sekcja 

szachowa jest jedna duża w „Opoczniance”. Ponadto LKS Iskra Kruszewiec ma swoją 

sekcję szachową, ale oni nie otrzymują dotacji, bo tam są zajęcia rekreacyjne.  

Paweł Baran – radny – zapytał, skąd wynikają różnice w kwotach dotacji dla klubów? 

p. Katarzyna Niewadzi – Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji – wyjaśniła, że Kluby 

przedstawiają plany i występują o pewne kwoty. Gmina dysponując określoną kwotą 

musi dokonać jej podziału. Różnice w wysokości dotacji wynikają z wielkości klubów, 

liczby uczestników, liczby prób i ilości dyscyplin sportowych. Nadmieniła, że dwa 

największe kluby w Opocznie to „Opocznianka” i „Ceramika”.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat wydatków na sport w roku 

2020 oraz nie wniosła żadnych uwag ani zastrzeżeń.  

 

Ad. pkt. 5. 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Toczyła się dyskusja na temat zapytania Przewodniczącego Komisji Pana Tomasza 

Kopery z ostatniego posiedzenia Komisji w dn. 21.09.2021r. dot. Spółki PGK oraz 

udzielonej na to zapytanie odpowiedzi.  
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Zapytanie brzmiało: „Tomasz Kopera – Przewodniczący komisji – prosi, aby Spółka 

PGK udzieliła odpowiedzi dla Komisji Rewizyjnej, czy informacja o skradzionych 

dużych ilościach złomu z terenu ZUK-u jest potwierdzona, a jeśli tak to czy ten fakt 

został zgłoszony do organów ścigania.” 

W dyskusji na ten temat wzięli udział: radna Magdalena Belica i Przewodniczący 

Komisji Tomasz Kopera.  

Radna Magdalena Belica – odczytała odpowiedź Prezesa Spółki PGK na zapytanie 

Przewodniczącego Komisji, nie stwierdzającą żadnych nieprawidłowości.   

 

W dalszej dyskusji wzięli udział: Przewodniczący Komisji Tomasz Kopera, Sekretarz 

Miasta Janusz Klimek, Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, radny Marek Sijer.  

 

 

Ad. pkt. 6. 

Zamknięcie posiedzenia.  

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący podziękował za udział i zamknął 

posiedzenie. 

 

 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia 13.00, godzina zamknięcia posiedzenia 14.00 

 

 

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  


