PROTOKÓŁ Nr 14/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 grudnia 2019r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji.
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami z posiedzeń komisji.
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br.
2. Plan pracy Komisji na 2020 rok.
3. Zapytania i wolne wnioski.
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji i powitał
wszystkich obecnych.
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 zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia
(załącznik nr 1 do protokołu). Brak głosów.
Komisja przyjęła porządek posiedzenia głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Ad. pkt. 1.
Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rewizyjnej Nr
13/19 z dnia 19 listopada 2019r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak
również dzisiaj był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Następnie Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 19 listopada 2019r.
Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 13/19 z dnia 19 listopada 2019r.
Ad. pkt. 2.
Plan pracy Komisji na 2020 rok.
Komisja opracowała i zatwierdziła głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0
Plan pracy Komisji na 2020 rok.
Do przedłożonego na posiedzenie komisji Planu na wniosek jej Przewodniczącego
wprowadzone zostały dwa punkty:

1. w I kwartale 2020r. jako pkt. 4. „Kontrola wydatków oraz stanu zatrudnienia
w Urzędzie Miejskim w Opocznie, jednostkach organizacyjnych i spółkach
gminnych (porównanie roku 2019 do roku 2018).”
2. w II kwartale jako pkt. 4. „Kontrola działań proinwestycyjnych
podejmowanych przez Burmistrza i Urząd Miejski, w celu pozyskania
inwestorów sektora prywatnego (działania bieżące).”
Plan przedłożony na komisję stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Plan zatwierdzony przez komisję stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. pkt. 3.
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Tomasz Kopera – wnioskuje do Burmistrza o przygotowanie pisemnej
informacji na temat rozliczania podróży służbowych, stanu zatrudnienia kierowców
Urzędu Miejskiego, samochodów służbowych i środków przeznaczanych na ten cel w
budżecie Gminy Opoczno.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia 15.00, godzina zakończenia 15.15

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Kopera Tomasz – przewodniczący

.……...………………..…

2. Grzesiński Robert – zastępca przewodniczącego

.…….………………

3. Belica Magdalena – członek

…………………….

4. Biernacki Jakub – członek

………………….………

5. Sijer Marek – członek

...…………………………

6. Rurarz Tomasz – członek

..………………………..

Protokołowała:
B. Kędziora

