
PROTOKÓŁ  NR 1/18 
z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej 
z dnia 18 grudnia 2018r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Plan pracy komisji na rok 2019.  
2. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji  i powitał 
wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
(załącznik nr 3 do protokołu). Brak zgłoszeń. 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Robert Grzesiński – radny- poprosił o obecność na posiedzeniach wszystkich Komisji 
obsługi prawnej.   
Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał w imieniu członków Komisji, czy 
każdy radny może brać udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, również ten nie 
będący jej członkiem?  
Sylwia Stępień – Adamczyk – radca prawny – wyjaśniła, że w posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej może brać udział każdy radny i stanowi o tym ustawa o samorządzie 
gminnym. Pani prawnik przytoczyła art. 21 ustawy ust. 4, który stanowi: „W 
posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni 
zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu”.  
Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał ponownie, czy przepis prawa 
stanowi, że każdy radny może brać udział w Komisji Rewizyjnej? 
Sylwia Stępień – Adamczyk – radca prawny – potwierdziła.  
Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy to dotyczy również Komisji 
skarg, wniosków i petycji, także kiedy będą przesłuchiwane strony? 
Sylwia Stępień – Adamczyk – radca prawny – odpowiedziała, że powyższą sytuację 
reguluje ten sam przepis. Oczywiście kiedy będzie wyjątkowa sytuacja, że Komisja 
będzie chciała wyłączyć tzw. jawność to można się nad tym zastanawiać, ale prace 
Komisji powinny być jawne.  
Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy protokoły również są jawne? 
Sylwia Stępień – Adamczyk – radca prawny – potwierdziła, że tak, z zaznaczeniem że 
nazwiska podlegają animizacji.  
Marek Sijer – radny - zapytał, czy na Komisję Rewizyjną prawo wstępu ma również 
mieszkaniec? 
Sylwia Stępień – Adamczyk – radca prawny – odpowiedziała, że ona nie widzi żadnych 
przeszkód. 



Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy jeśli na posiedzeniu Komisji 
skarg, wniosków i petycji będzie sytuacja, że będą przesłuchiwane strony, to 
Przewodniczący poddaje pod głosowanie wyłączenie jawności?  
Sylwia Stępień – Adamczyk – radca prawny – odpowiedziała, że tak, ale to powinna 
być sytuacja bardzo wyjątkowa. Jeśli ktoś decyduje się na to, aby poddać swoją sprawę 
pod rozstrzygnięcie Radzie,  to ma świadomość że decyzja zapada w formie uchwały, 
która jest poddawana pod głosowanie rady, a obrady są transmitowane, protokołowane, 
protokoły są jawne.  Oczywiście podlega to animizacji, ale głownie z uwagi na przepisy 
RODO.  
 
 Ad. pkt. 1. 

Plan pracy komisji na rok 2019.  
 

Komisja opracowała plan pracy i przyjęła go głosami: za – 2, przeciw - 0, wstrz. 
– 2.    

 
Plan uwzględnia poniższe wnioski:  
 
Radny Tomasz Kopera – zgłosił wniosek, aby do planu pracy Komisji w I kwartale wpisać 
temat: „Kontrola zasadności wydatków na szkoły prywatne finansowane z budżetu Gminy 
Opoczno w roku 2018.”  

Komisja przyjęła wniosek głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2.  
Radny Jakub Biernacki – zgłosił wniosek, aby do planu pracy Komisji w I kwartale wpisać 
temat: „Kontrola działań podjętych przez Burmistrza w zakresie poprawy jakości 
powietrza w Gminie Opoczno /sytuacja bieżąca i dwa lata wstecz/.”  

Komisja przyjęła wniosek głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
 
Projekt planu stanowi załącznik nr 4 do protokołu, a plan zatwierdzony przez Komisję 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 2. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 

Dodatkowy materiał, jaki otrzymali radni stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 15.00, godzina zakończenia 15.30 
 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
  
1. Kopera Tomasz – przewodniczący                   .…….………………..… 
2. Grzesiński Robert – zastępca przewodniczącego    …….……………… 
3. Sijer Marek – członek                                       ………………………… 
4. Rurarz Tomasz – członek                                  ..………………………. 

 
Protokołowała: 

B. Kędziora  


