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PROTOKÓŁ NR 6/19 
z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej 
z dnia 14 maja 2019r.  

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia 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 – 4, przeciw – 0, wstrz. - 0/. 
 
Ad. pkt. 1. 

Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br. 
 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rewizyjnej 
Nr 5/19 z dnia 16 kwietnia 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 16 kwietnia 2019r.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 5/19  z dnia 16 kwietnia 2019r.   

 
 
Ad. pkt. 2. 

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

 
Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedstawia 
Radzie Miejskiej informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 
2018 rok i taki dokument radni otrzymali w wymaganym ustawą terminie. 
Dokument stanowi załącznik do protokołu.  
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Ponadto radni otrzymali 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. 
Dokument stanowi załącznik do protokołu.  
 
Dodatkowo radni otrzymali wyjaśnienia pisemne Burmistrza do wykonania 
budżetu za 2018 rok,  przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Dokumenty stanowią załączniki do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Barbara Bąk – Skarbnik – powiedziała, że nie udało jej się opracować stanowiska 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium, o które 
została poproszona, gdyż do dnia dzisiejszego nie otrzymała korekt sprawozdań 
finansowych z CUW, a ma to wpływ na bilanse jednostkowe i inne sprawozdania. 
Czeka na korekty od tej jednostki.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji - zapytał, czy Komisja może temat 
kontynuować na następnym posiedzeniu? 
Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że tak, gdyż tematyka absolutorium jest 
omawiana na sesji czerwcowej.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że Pani Skarbnik na tą 
chwilę nie może sporządzić tego dokumentu z uwagi na to, że nie otrzymała 
korekty sprawozdania z CUW i zapytał, do kiedy jednostka ma obowiązek to 
zrobić?  
Barbara Bąk – Skarbnik – powiedziała, że termin marcowy został zachowany, 
gdyż jednostka złożyła sprawozdania, ale są one z błędami. Do końca maja Pani 
Skarbnik ma czas na naniesienie korekt.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że wobec tego temat 
Komisja musi przenieść na następne posiedzenie. 
Barbara Bąk – Skarbnik – powiedziała, że to dotyczy samego opracowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium, ale 
Komisja może jak najbardziej rozmawiać na temat wykonania budżetu za 2018 
rok i zadawać pytania.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – powitał na posiedzeniu Komisji 
Burmistrza i poinformował, że temat absolutorium będzie kontynuowany na 
następnym posiedzeniu Komisji z uwagi na brakujące dokumenty.  
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – zapewnił, że wszystkie dokumenty będą 
złożone w terminie, a ten jest do końca maja. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zwrócił się do radnych z 
zapytaniem, czy mają pytania dotyczące wykonania budżetu, a następnie zapytał 
Panią Skarbnik, czy wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe zostały 
wykonane? 
Barbara Bąk – Skarbnik – poinformowała, że na stronie  94 i 95 części opisowej 
sprawdzania dotyczącego wykonania budżetu za 2018 rok jest zestawienie 
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tabelaryczne obejmujące wykaz inwestycji i poniesionych nakładów na nie. Nie 
był wykonany np. projekt techniczny przepustu w Dzielnej. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, jakie były zaplanowane na 
2018 rok wpływy ze sprzedaży gruntów w Januszewicach? 
Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że w Januszewicach była sprzedana 
jedna działka za ok. 1 mln zł. Dodała, że co do przychodów ogółem ze sprzedaży 
to plan wynosił 1 mln 783 tys. 950 zł, a wykonanie 1 mln 941 tys. 848 zł, czyli 
plan został zrealizowany w 109%. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał o perspektywy dotyczące 
terenów w Januszewicach? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – poinformował, że Gmina ogłasza kolejny 
przetarg na zbycie gruntów o pow. ok. 40ha. Nadmienił, że nie ma szczególnego 
zainteresowania, gdyż jest to nieuzbrojone pole, nie przygotowane do inwestycji 
i inwestor chcący rozpocząć działalność na tym terenie najpierw będzie musiał 
sam przygotować całą infrastrukturę.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, jaka była kwota 
zabezpieczona na 2019r. w uchwale budżetowej na rewitalizację? 
Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że ok. 2,5 mln zł.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, jaka jest propozycja 
Burmistrza dotycząca wydatkowania tej kwoty? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – na początku swojej wypowiedzi wyjaśnił, 
że stał na stanowisku, że Gmina nie zdąży wykonać tej inwestycji zgodnie z 
terminem umowy, na podstawie informacji jakie pozyskał od służb technicznych. 
Na wykonanie zadania rewitalizacji w formule ”Zaprojektuj i wybuduj” Gmina 
potrzebuje 1,5-2 lata dłużej. Ponadto, aby ogłosić kolejny przetarg należy mieć 
aktualne, nie starsze niż pół roku, kosztorysy. Burmistrz powiedział, że poprosił 
o taką aktualizację i otrzymał informację, że nowa aktualizacja przewiduje 
wykonanie tego zadania za kwotę 14 mln zł.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – ponowił pytanie na co zostanie 
wydatkowana kwota 2,5 mln zł na ten rok na rewitalizację? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że Gmina nie może kwoty 
2,5 mln zł wydać tak od razu na inwestycje. Burmistrz poinformował o zagrożeniu 
wykonania przychodów ze względu na sprzedaż gruntu, za który planowane było 
pozyskanie kwoty 10 mln zł.  Burmistrz podkreślił, że musi realizować inwestycje 
w zależności od realizacji dochodów i może być taka sytuacja, że o tą kwotę 
2,5mln zł trzeba będzie zmniejszyć dochody ze sprzedaży nieruchomości.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy teren 40 ha planowany 
jest do sprzedaży w jednym kawału, czy w częściach? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – odpowiedział, że tam były wydzielone trzy 
działki.  Dwie zostały sprzedane, trzecia jest w przetargu i czwarta ta duża ok.40ha 
jest też w przetargu.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – dopytał, czy przetarg będzie na tą 
największą działkę w jednym kawałku 40 ha? 
Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna – potwierdził.  
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji na temat wykonania budżetu za 2018 
rok i realizacji bieżącego budżetu Przewodniczący zamknął dyskusję, informując 
o kontunuowaniu tematu na następnym posiedzeniu w czerwcu. 
 
Ad. pkt. 3. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – złożył następujące wnioski 
adresowane do Burmistrza: 
 

1. o udzielenie Komisji Rewizyjnej informacji pisemnej w następujących 
kwestiach: jaka jest struktura własnościowa terenu, gdzie 
zlokalizowany jest Stadion Ceramiki, jakie nieruchomości wchodzą w 
skład tego terenu, na jakiej zasadzie teren jest użytkowany przez Klub 
Sportowy Ceramika, jakie są dochody z tytułu umowy użyczenia czy 
umowy dzierżawy dla Gminy Opoczno od czasu przekazania tej 
nieruchomości, na podstawie umowy. 
Głosowanie: za – 4, przeciw - 0,wstrz. - 0.  
 

2. o udzielenie Komisji Rewizyjnej informacji pisemnej na temat 
wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych Krytej Pływalni 
„Opoczyńska Fala”, na podstawie umów o pracę, w przeciągu 
ostatnich dwóch lat w ujęciu miesięcznym.  
Głosowanie: za – 4, przeciw - 0,wstrz. - 0.  

 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
 Godzina rozpoczęcia komisji 16.00, godzina zakończenia 16.30 
 

 
 
 
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  


