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PROTOKÓŁ Nr 9/19 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8 lipca 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. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2019r.  
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 2 do protokołu). Brak zgłoszeń. 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia /za – 4, przeciw – 0, wstrz. - 0/. 
 
Ad. pkt. 1. 

Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2019r.  
 

Przewodniczący Komisji odczytał sprawozdanie z pracy komisji za I 
półrocze 2019r. i zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do sprawozdania.   
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przygotowanego sprawozdania. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   

 
Ad. pkt. 2. 

Zapytania i wolne wnioski.  
 

Robert Grzesiński – Zastępca Przewodniczącego – poprosił o zorganizowanie 
przystanku na ul. Rolnej. Za tym przemawia m.in. to że tam będzie usytuowany 
Urząd Pracy oraz blok socjalny.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że wniosek będzie rozpatrywany 
w najbliższym czasie i radni zostaną poinformowani o efektach.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący – powiedział, że Gminie został zwrócony 
teren Stadionu przekazany wcześniej na podstawie umowy użyczenia na 
rzecz Klubu Sportowego Ceramika i w związku z tym zgłosił wniosek, aby 
porządek posiedzenia komisji w miesiącu sierpniu poszerzyć o punkt 
dotyczący wizji lokalnej na nieruchomości gminnej przy Alei Sportowej 1 
(Stadion). 
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Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że uczestniczył z pracownikami 
Urzędu w wizji lokalnej obiektu i popiera to, aby radni również mieli tą okazję.  
 
Komisja przyjęła wniosek radnego Tomasza Kopery, aby porządek posiedzenia 
komisji w miesiącu sierpniu poszerzyć o punkt dotyczący wizji lokalnej na 
nieruchomości gminnej przy Alei Sportowej 1 (Stadion), głosami: za – 4, 
przeciw – 0, wstrz. – 0.  
Komisja poprosiła o obecność na wizji Pani Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, 
Sportu i Ochrony Ludności.  

 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał o wyjaśnienie w związku z 
informacją, jaka ukazała się w mediach, dotyczącą organizacji Święta Bańki na 
terenie Stadionu.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że nie posiada informacji na 
ten temat.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, jaki pomysł ma Burmistrz 
Opoczna, aby wszystkie kluby sportowe mogły korzystać ze Stadionu na 
jednakowych, sprawiedliwych dla wszystkich, zasadach? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – potwierdził, że należy określić czytelne i 
jednakowe zasady dla wszystkich, biorąc pod uwagę koszty ponoszone na 
utrzymanie Stadionu. Dowiedział, że najprawdopodobniej Klub Ceramika 
wypowiedział umowę użyczenia z powodów finansowych. Nadmienił, że szkoda 
byłoby, aby taki obiekt nie był wykorzystywany. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – podkreślił, że Gmina powinna na 
sprawiedliwych dla wszystkich zasadach udostępniać stadion i go nadzorować.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, że wskazane byłoby przenieść tą 
dyskusję na czas po wizji lokalnej. Dodał, że nadzór nad obiektem przejął 
Wydział Spraw Społecznych, Sportu i Ochrony Ludności.  
Robert Grzesiński – Zastępca Przewodniczącego – w imieniu mieszkańców 
poprosił o objęcie monitoringiem miejskim Osiedla Ustronie z uwagi na liczne 
włamania.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział na wstępie, że celem 
proponowanego na ostatniej sesji Rady Miejskiej zakupu budynku obok Urzędu 
Miejskiego było pozyskanie pomieszczeń na poszerzenie monitoringu.  
Robert Grzesiński – Zastępca Przewodniczącego – podkreślił znaczenie 
monitoringu dla bezpieczeństwa mieszkańców. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał o odpowiedź na swój 
wniosek dotyczący wynagrodzeń i ilości stanowisk kierowniczych w Spółce 
PGK.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że odpowiedź zostanie 
przekazana w tym tygodniu.   
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Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – w imieniu Komisji zgłosił 
wniosek o przygotowanie informacji na najbliższą sesję Rady na temat 
działań dotyczących odlewni w centrum Opoczna.  
Przewodniczący zaproponował ponadto, aby podczas Komisji Rewizyjnej w 
miesiącu wrześniu porozmawiać na ten temat z Burmistrzem, Naczelnikiem 
Wydziału Rozwoju Miasta, a może nawet zaprosić przedstawiciela Starostwa 
i WIOŚ-u.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przypomniał, że Rada Miejska podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zmieniając przeznaczenie tego terenu, które zakaże tego rodzaju 
działalności. Obecnie Gmina jest na etapie wyłonienia Wykonawcy. Dodał, że 
informacja na ten temat zostanie przygotowana na najbliższą sierpniową sesję 
Rady.  
Robert Grzesiński – Zastępca Przewodniczącego – poprosił, aby zwracać uwagę 
na ważność projektów technicznych i realizować inwestycje, na które już są 
wykonane projekty.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy został rozstrzygnięty 
przetarg na grunty w Januszewicach? 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że nastąpi to w połowie lipca.  
 
 

 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 15.30, godzina zakończenia 16.00 
 
 

 
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  
 
 
 


