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PROTOKÓŁ Nr 7/19 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 maja 2019r. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami z posiedzeń komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
 
Tematyka posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br.  
2. Opiniowanie wykonania budżetu za 2018 rok oraz opracowanie wniosku                 

o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza.  
3. 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 2 do protokołu). Brak zgłoszeń. 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia /za – 5, przeciw – 0, wstrz. - 0/. 
 
Ad. pkt. 1. 

Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br. 
 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rewizyjnej 
Nr 6/19 z dnia 14 maja 2019r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, 
jak również dzisiaj był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 14 maja 2019r.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 6/19  z dnia 14 maja 2019r.   

 
Ad. pkt. 2.  

Opiniowanie wykonania budżetu za 2018 rok oraz opracowanie 
wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza.  
 

Barbara Bąk – Skarbnik – przypomniała, że na poprzednie posiedzenie radni 
otrzymali: informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2018 
rok, Uchwałę Nr II/69/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie opinii dotyczącej 
sprawozdania Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu za 2018 rok i pisemne 
wyjaśnienia Burmistrza do wykonania budżetu za 2018 rok,  przekazane  do 
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Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na dzisiejsze posiedzenie radni otrzymali 
sprawozdanie finansowe oraz dane uzupełniające do wykonania budżetu gminy 
Opoczno za rok 2018.  
Dokumenty stanowią załączniki do protokołu. 
Pani Skarbnik zreferowała w/w dokumenty, a Komisja nie wniosła żadnych uwag 
do wyjaśnień dotyczących wykonania budżetu za 2018 rok. 
 
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu co zostało wyrażone 
w głosowaniu. Za pozytywną oceną wykonania budżetu głosowało 5 członków 
Komisji Rewizyjnej.  
Pozytywna ocena wykonania budżetu gminy za rok 2018 dała podstawę do 
podjęcia uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Opoczna za 2018 rok. 

Uchwała została podjęta głosami: za udzieleniem absolutorium – 5 
członków, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.  
Uchwała i Opinia Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki do protokołu.  
Dokumentacja dotycząca absolutorium stanowi załącznik do protokołu i została 
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
 
Ad. pkt. 3. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Marek Sijer – radny – zwrócił uwagę na potrzebę przycięcia gałęzi drzew przy 
przystanku autobusowym na ul. Biernackiego przy Sądzie i poprosił o 
zabezpieczenie wejścia na strzelnicę na Stadionie Ceramiki Opoczno (w tej chwili 
dostęp jest nieograniczony).   
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – w sprawie strzelnicy wyjaśnił, że zastał 
strzelnicę w trakcie budowy z regulaminem zatwierdzonym przez poprzedników 
i zapewnił że zwrócił uwagę na wskazany przez radnego problem, natomiast co 
do wystających na jezdnię gałęzi powiedział, że zostaną poczynione stosowne 
działania i poprosił o zgłaszanie tego typu potrzeb bezpośrednio do Wydziałów 
Urzędu, co zapewni szybszą ich realizację.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący – zgłosił dwa wnioski : 

1. o udzielenie informacji na temat wysokości uposażenia kadry kierowniczej 
Spółki PGK z 4 ostatnich miesięcy br. z podziałem na miesiące oraz liczby 
osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w przeciągu 12 
ostatnich miesięcy. 

2. o sprawdzenie, czy gospodarowanie wodą w Spółce PGK odbywa się w 
sposób ekonomiczny w świetle docierających do niego informacji o tym, 
że duża ilość wody pitnej trafiła do rzeki – zdarzenie dotyczyło ul. 
Inowłodzkiej.  
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Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – powiedział, że nie miał informacji o takim 
zdarzeniu i zorientuje się w sprawie. Co do uposażeń w Spółce PGK 
odpowiedział, że uposażenie Pani Prezes jest takie samo jak jej poprzednika. O 
powołaniu nowego członka Zarządu Burmistrz informował wcześniej i to wynika 
z dodatkowych zadań powierzonych Spółce. W związku z realizacją 
powierzchniowego utrwalania dróg Spółka zamierza uruchomić drugą zmianę i 
być może będzie potrzeba, aby okresowo zwiększać zatrudnienie, a wszystko po 
to, by realizować to zadanie w temperaturach zapewniających dobre wykonanie 
dróg, aby nie trzeba było ich poprawiać.   
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – dopowiedział, że wnioskuje 
również o udzielenie informacji, czy zostały utworzone nowe stanowiska 
kierownicze i nowe Wydziały w Spółce PGK. Ponadto radny zgłosił wniosek o 
nadzór inwestorski nad realizacją powierzchniowego utwardzania dróg, co 
uzasadnił niestarannym wykonaniem i potrzebą poprawiania. Jako przykład podał 
łącznik na ul. Sienkiewicza.     
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Dodatkowy materiał, jako odpowiedź na wniosek Komisji stanowi załącznik nr 3 
do protokołu.  
 
 Godzina rozpoczęcia komisji 16.00, godzina zakończenia 16.20 
 

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

Protokołowała: 
 
B. Kędziora  
 
 
 
 


