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PROTOKÓŁ NR 5/14 

z posiedzenia  

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 

w dniu 6 maja 2014r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Jan Stępień  – Przewodniczący Komisji.  

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 1c do protokołu.  

 

Przewodniczący komisji przedstawił, a komisja przyjęła porządek obrad głosami:                 

za – 6, przeciw – 0, wstrz. - 0. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z marca i kwietnia 2014r. 

2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich – ocena.  

3. Sytuacja energetyczna w Gminie Opoczno z uwzględnieniem energii 

odnawialnej.  

4. Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Opoczno – perspektywy rozwoju.  

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

6. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Adn. 1.  

Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z marca i kwietnia 2014r. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 3/14 z dnia 19 marca 2014r. i Nr 4/14 z dnia             

23 kwietnia 2014r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również 

dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.  

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji 

przedłożonej.  

 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokoły                                    

ze swoich posiedzeń Nr 3/14 z dnia 19 marca 2014r. i Nr 4/14 z dnia 23 kwietnia 

2014r. 

 

Adn. 2.  

Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich – ocena.  

 

Bartłomiej Karch – Komenda Powiatowa Policji w Opocznie – przedstawił informację 

/ załącznik nr 2a do protokołu /.  
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Informacja z Prokuratury Rejonowej w Opocznie stanowi załącznik nr 2b                              

do protokołu.  

Informacja z Sądu Rejonowego w Opocznie  stanowi załącznik  nr 2c do protokołu.  

Informacja ze Straży Miejskiej stanowi załącznik  nr 2d do protokołu.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat bezpieczeństwa                     

w gminie.  

 

Adn. 3.  

Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno z uwzględnieniem energii 

odnawialnej.  

 

Informacja z PGE stanowi załącznik nr 3a do protokołu.  

Informacja z PSG stanowi załącznik nr 3b do protokołu.  

Informacja z ZEC stanowi załącznik nr 3c do protokołu.  

 

Andrzej Rożenek – radny – Zainteresowanie biomasą jest znikome.  

Drugi sezon ogrzewałem się wierzbą. Mam założoną plantację. 20 ton sprzedałem do 

firmy Daltia do Łodzi. Uzyskałem cenę za 1 tonę 425 zł. 

W sumie z 1 ha uzyskałem 13,5 tys. zł brutto. Odliczyłem 5 tys. zł kosztów. Wyszło 

mi 8 tys. zł netto z 1 ha uprawy wierzby na własne potrzeby. W przyszłym roku 

uruchomię małą peleciarnię.  

W ubiegłym roku Gmina płaciła 1 tys. zł za 1 tonę peletu. Jak Gmina wyszła na tej 

inwestycji, przerabiając kotłownię na ten rodzaj paliwa? Czy wyszło to z korzyścią? 

Wiele było informacji, że coś było nie tak. Pracownicy mówili, że zimno w urzędzie.    

Barbara Bąk – Skarbnik – W budynkach na dole, które nie były ocieplone,  było 

zimno. W pozostałych budynkach było ciepło.  

Andrzej Rożenek – radny – A finansowo jak wyszło? 

Barbara Bąk – Skarbnik – Nie liczyłam. Jeden kocioł był do likwidacji i go 

wymieniono. Teraz jest do wymiany drugi. 

Stanisław Michałowski – sołtys Mroczkowa Dużego – Energia odnawialna to też 

elektrownie wiatrowe, nie tylko biomasa. Czy coś się dzieje w tym temacie? 

Wiesław Wołkiewicz – radny – Energia z elektrowni wiatrowych to najdroższa 

energia na świecie. Poza tym to niebezpieczne.  

Stanisław Michałowski – sołtys Mroczkowa Dużego – Gmina miałaby z tego 

pieniądze. Elektrownia wiatrowa to zdrowa rzecz.  

Jan Stępień – Przewodniczący – Czy jakaś elektrownia wiatrowa zaczęła 

funkcjonować i czy jest na to pozwolenie? 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - Muszę 

sprawdzić. Pozwolenie na budowę wiatraków wydaje Starostwo Powiatowe.  

Sytuacja energetyczna to cały problem zaopatrzenia Gminy w energię. To bardzo 

szerokie sformułowanie. Proszę na przyszłość skonkretyzować obszar, który Państwa 

interesuje.  

Jan Stępień – Przewodniczący - Proszę o przygotowanie informacji za godzinę - 

ogólnie czy jest zainteresowanie, ile decyzji wydano itp.  

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 

Przygotuję / załącznik nr 3d do protokołu /.  
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Wiesław Wołkiewicz – radny – Wiem, że w Woli Załężnej osoba dostała pozwolenie 

na budowę elektrowni wiatrowej. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych -                     

W Woli Załężnej decyzji nie ma. Pierwsza została uchylona przez SKO, gdyż działka 

miała gleby klasy III. Niedawno wpłynął nowy wniosek, ale byłem na urlopie i jeszcze 

go nie widziałem.  

Jerzy Wijata – radny - Której działki dotyczy ten drugi wniosek? 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - Nie 

wiem.  

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                  

i Ochrony Środowiska – Jeśli chodzi o kolektory słoneczne to trwają 4 postępowania   

o wydanie decyzji środowiskowych: w Ogonowicach, w Opocznie między                     

Os. Ustronie a Bukowcem, w Kraśnicy i w Wólce Karwickiej.  

Józef Skorupa – sołtys Różanny – Czy Urząd Miejski posiada informację                         

o zaopatrzeniu naszych mieszkańców w gaz?  

Jarosław Wiktorowicz – Zastępca Burmistrza Opoczna – 2 lata temu było oficjalne 

stanowisko Burmistrza w tej sprawie, że Gmina takiej inwestycji nie będzie 

podejmować. Mazowiecka Spółka Gazownicza, która pojawiła się na naszym rynku,  

robiła rozpoznanie rynku i próbowała zainteresować tą inicjatywą mieszkańców 

Opoczna. Punktem zainteresowania Spółki było Osiedle Ustronie. Z tego co wiem, 

zainteresowanie mieszkańców na podane warunki było znikome. Na dzień dzisiejszy 

nie mamy informacji potwierdzającej, aby tego typu działania były przez Spółki 

Gazownicze podjęte.  

Józef Skorupa – sołtys Różanny – Musiały być ceny za wysokie. 

Dorota Rytczak – sołtys Libiszowa Kol. – Czy każda ilość energii wymaga zezwolenia 

na tego typu działalność? Pytam o wiatraki. Czy na wiatrak na podwórku też jest 

potrzebne zezwolenie?  

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych –                 

W każdym przypadku przy wydaniu warunków zabudowy jest wydawana decyzja 

środowiskowa.                      

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat sytuacji energetycznej            

z uwzględnieniem energii odnawialnej.   

 

Adn. 4.  

Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Opoczno – perspektywy rozwoju.  

 

Andrzej Ignerowicz – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 

przedstawił informację / załącznik nr 4 do protokołu /.  

Na chwilę obecną nie mamy przyjętej nawet połowy wniosków o dopłaty.                     

W ubiegłym roku mieliśmy przyjętych 7 tys. wniosków.  

Działanie 121 Młody rolnik – nabór wniosków będzie trwał do 21 czerwca.  

Podstawowe warunki do spełnienia: 

- nie prowadzenie działalności rolnej do czasu złożenia wniosku; 

- kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub nabycie ich w ciągu 3 lat; 

- przejęcie gospodarstwa rolnego o pow. 7,57 ha i w ciągu 3 lat zwiększenie                             

do 10,62 ha.  
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Do 31 lipca będziemy przyjmować wnioski na zalesianie. Powierzchnia do zalesienia 

to 0,5 ha.  

Józef Skorupa – sołtys Różanny- Jak kształtuje się liczba składanych wniosków                 

o dopłaty od 2000 roku? W ubiegłym roku liczba ta wynosiła 7 tys., w tej chwili 3 tys.  

Ostatnio słyszałem wypowiedź Pana Kalinowskiego, aby dolną granicę gospodarstwa 

rolnego zwiększyć z 1 ha do 3,5 ha. Czy są takie zakusy?  

Andrzej Ignerowicz – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Na obecną 

chwilę mamy przyjętych 3 tys. 200 wniosków. Od 5 lat liczba składanych wniosków             

w Powiecie Opoczyńskim się nie zmienia i wynosi ok. 7 tys. rocznie. W stosunku do 

2004 roku to mniejsza liczba – wówczas wynosiła 9 tys., ale gro wnioskodawców 

umarło. Poza tym byli tacy, którzy mieszkali w mieście i posiadali gospodarstwo rolne 

na wsi, a potem je sprzedali.  

Co do drugiego pytania – nie potrafię odpowiedzieć, jakie są pomysły na zmianę 

kryteriów definiowania gospodarstwa rolnego. ARiMR nie jest organem tworzącym 

prawo, a wykonuje zadania zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa. Osobiście nie 

słyszałem o żadnych zmianach.  

Jerzy Wijata – radny – A powierzchnia się zmienia?  

Andrzej Ignerowicz – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Zwiększa 

się. 

Jerzy Wijata – radny – Chodzi mi o powierzchnie objęte wnioskiem o dopłatę. 

Przybywa ugorów. 

Andrzej Ignerowicz – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Nie 

wszystkie gospodarstwa korzystają z dopłat. Ugory mogły być nigdzie nie zgłoszone 

do żadnego działania.  

Józef Dąbrowski – radny – Zwiększenie gospodarstwa rolnego do 10,62 - może to być 

też dzierżawa?  

Andrzej Ignerowicz – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Nie. 

Józef Dąbrowski – radny - Skupujący np. cielaki mówi, że zgłosił do rejestracji, a nie 

zgłosi. Jak to sprawdzić? 

Andrzej Ignerowicz – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –  Jeśli jest 

skup bydła objazdowy to proszę uczulić rolników sprzedających, żeby dokonali 

zgłoszenia przemieszczenia. Wtedy będzie pewność.  

Teresa Wrzosek – sołtys Wólki Karwickiej – Jakimi przepisami jest obwarowany 

młody rolnik? Czy te 7,57 ha musi od razu posiadać, czy może mieć 3 ha a 4 ha 

dzierżawić? 

Andrzej Ignerowicz – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 

Dzierżawa nie może być. 

Teresa Wrzosek – sołtys Wólki Karwickiej – Czy może nadal pracować                           

np. w Urzędzie?  

Andrzej Ignerowicz – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – powtórzył 

warunki ubiegania się o dopłaty z działania 121 Młody rolnik.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację o stanie rolnictwa w Gminie 

Opoczno.  
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Adn. 5.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

 

A. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę                                        

/stan zdrowotny dzieci/ - informacja.   

 

Ryszard Szczepanik – Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 

informację / załącznik nr 5a do protokołu /.  

Materiał od Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Powiatowego w Opocznie stanowi 

załącznik nr 5b do protokołu.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat opieki zdrowotnej                  

w szkołach prowadzonych przez gminę.  

 

B. Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie w roku 

szkolnym 2014/15.  

 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawił informację               

/ załącznik nr 6 do protokołu /.  

Dane będą ulegały zmianom, bo 5-latki mają miejsca w przedszkolach, ale są rodzice 

którzy złożyli wniosek o przyjęcie pociechy, a nie podpisali umowy. To dotyczy 34 

dzieci (32 z Opoczna, 2 z wiosek). W Przedszkolu Nr 4 byśmy dla tych dzieci 

uruchomili dodatkowy oddział, lub uzupełnili do 25 liczbę dzieci w przedszkolach 

wiejskich, tam gdzie są małe limity dzieci.  

Andrzej Rożenek – radny – Co z dowozem tych dzieci? 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Gmina będzie musiała 

zapewnić dowóz do placówki na terenie wsi. 

Andrzej Rożenek – radny – Będzie konflikt. 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Konflikt już jest, skoro rodzice 

nie podpisali umów, nie zaakceptowali zasad, które opublikowała Gmina.  

Jerzy Wijata – radny - Czy Burmistrz posiada wiedzę, ile w szkołach miejskich 

przyjęto dzieci spoza obwodu? 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Muszę to sprawdzić.                     

Co tydzień monitorujemy sytuację.  

Teresa Wrzosek – sołtys Wólki Karwickiej - Co z opieką dzieci w autobusach? 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Ustawowy zapis jest taki,                

iż w przypadku dowozu dzieci Gmina organizuje dowóz z opieką. Gmina zleciła całe 

to zadanie Spółce MPK. Zmian nie będzie.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat założeń organizacyjnych 

dla funkcjonowania oświaty.  

 

C. Założenia wypoczynku letniego dla młodzieży w roku 2014.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Wydz. Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła informację / załącznik nr 7 do protokołu /.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat wypoczynku letniego 

młodzieży. 
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D. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Materiał z OPS stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Z uwagi na brak przedstawiciela Komisja przyjęła do wiadomości informację 

zawartą w materiale.  

 

E. Informacja z funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Opocznie.  

 

Z uwagi na brak przedstawiciela i brak materiału Komisja pominęła                         

tę tematykę. Będzie się nią zajmowała na sesji.  

 

F. Zaopiniowanie materiałów na sesję – zaopiniowanie projektów uchwał 

w sprawach:  

 

a) zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 

uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.  

Wiesław Wołkiewicz – radny – Czy na terenie miasta jest dużo sklepów wielko 

powierzchniowych? Czy Carrefour i Biedronka płacą podatki? 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – Tak i nawet nie 

korzystali z tej uchwały. Ale inne sklepy chcą korzystać.  

Jerzy Wijata – radny – Uważam, że stawiamy bardzo ostre warunki i korzyści z tej 

uchwały nie ma. Jest wiele warunków do spełnienia np. zwolnienie jest na rok,                      

a pracodawca musi zatrudnić pracownika na 3 lata. Warunki nie są korzystne                     

i zachęcające. Dlaczego straciła moc poprzednia uchwała? 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – Poprzednia uchwała 

obejmowała okres 2007-2013, a obecna 2013-2020.  

 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

b) ustalenia diet dla sołtysów. 

Barbara Bak – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10                           

do protokołu/. 

Sołtysi złożyli wniosek, w którym proszą o 100 zł podwyżki. My w projekcie uchwały 

proponujemy 50 zł, ale wprowadzamy potrącenia.  

Jerzy Wijata – radny – Odbieram uchwałę w kategoriach żartu. 

Barbara Bak – Skarbnik - Wiele uchwał ma obwarowania. Ostatnia kontrola z RIO 

sugerowała te zapisy. 

Andrzej Rożenek – radny - Obciąża się sołtysów większymi obowiązkami, a daje               

50 zł. To niewielka kwota, a wysokie warunki. Jeśli musi być zapis o potrąceniach,            

bo RIO to sugeruje, to niech będzie 5%, a nie 20%.  

Barbara Bak – Skarbnik - 300 zł to najwyższa dieta w skali Powiatu. W okolicznych 

Gminach sołtysi mają diety w wys. max 120 zł.  

Stanisław Michałowski – sołtys Mroczkowa Dużego – Ja optuję za tym,                           

aby propozycję radnego Andrzeja Rożenka wycofać. Apeluję, aby wycofać wniosek             

i tego 50 zł nie otrzymywać. Żadne RIO nie wymaga od posłów takich zapisów. 
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Dorota Rytczak – sołtys Libiszowa Kol. – Uważam, że sołtysi powinni być obecni na 

komisji, natomiast na sesji nie, gdyż nie mamy prawa głosu, możemy tylko posłuchać. 

Poza tym - mamy być oceniani przez pryzmat tych dwóch spotkań? Jesteśmy 

sołtysami przez 31 dni w miesiącu. Boli, że takim procentem nas się karze. My                  

z funkcji sołtysa nie żyjemy, bo to tylko 300 zł, a mamy coraz więcej obowiązków. 

Boli fakt takiego potraktowania. Większość osób to osoby pracujące. 2 (komisja                  

i sesja) razy 12 miesięcy to 24 dni w roku, a nie zawsze można wziąć urlop. Dlaczego 

sołtys ma być karany, jeśli wywiązuje się ze swoich obowiązków? 

Jerzy Winiarski – sołtys Janowa Karwickiego – Proponuję, by zrezygnować                          

z podwyżki, bo obecnie funkcjonująca uchwała jest lepsza.  

Andrzej Rożenek – radny - Jest sugestia RIO, ale nie przymus. Radni nie muszą 

głosować. Nie rezygnujcie. Zgłaszam wniosek, aby z projektu uchwały wykreślić 

potrącenia.  

Jerzy Wijata – radny – Zapisy o potraceniach są nawet sprzeczne z ustawą                         

o samorządzie gminnym – art. 37b 1. mówi: „Rada gminy może ustanowić zasady,               

na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie 

przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.” 

Sołtys nie ma wcale obowiązku uczestniczenia w komisjach i sesjach. Uważam,                     

że to przekroczenie delegacji ustawowej.  

Barbara Bak – Skarbnik – Rada nie musi w ogóle diety ustalić.  

Jerzy Wijata – radny – Rada może ustalić diety oraz zwrot kosztów podróży 

służbowych. Dlaczego Komisję Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 

Samorządu stawiamy na przodzie? Zgodnie ze Statutem Gminy wszystkie komisje są 

równorzędne. Dlaczego Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 

ma być gorsza? Pozostałe komisje nie są wcale mniej ważne. Jeśli zobowiązujemy do 

udziału w komisji to we wszystkich i dajmy dietę w wys. diety radnych.  

Józef Skorupa – sołtys Różanny – Popieram. Apeluję, aby wycofać wniosek 

całkowicie. Jeśli ktoś się obraża, że złożyliśmy wniosek o podwyżkę, to niedługo się 

obrazi, jak złożymy wniosek o remont drogi. To się kłóci z systemem 

demokratycznym. Jeśli tak ma być to dziękujemy. Sołtys ma multum do załatwienia. 

Przejeździ te pieniądze i jeszcze dołoży. Druga sprawa – radny jest zobowiązany do 

pracy w komisjach Rady. Sołtys jest zobowiązany do kontaktów np. z geodetą. Jak nie 

będę współpracował to zostanę źle oceniony przez ludzi na wsi, nie przez urzędnika. 

To tak upokarzające, że od 2009 roku nie było podwyżki. Proszę wycofać uchwałę.  

Teresa Wrzosek – sołtys Wólki Karwickiej – Inne Gminy organizują wycieczki do 

Brukseli itd. Jestem sołtysem 3-cią kadencję i nie było ani jednej wycieczki. Po 

Dożynkach pojechaliśmy na Litwę. Tyle.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Zgadzam się z Państwem całkowicie. 

Wiem na czym rola sołtysa polega. Proponuję wykreślenie obwarowań. Radny Jerzy 

Wijata powiedział o zapisach w ustawie o samorządzie gminnym. Współpraca z Radą 

powinna być w różny sposób prowadzona, poprzez złożenie wniosku, kontakty różne. 

Różnica w działalności sołtysów jest duża. Jedni się bardzo angażują, inni minimalnie. 

Są sołectwa, w których nie ma nawet jednego zebrania wiejskiego w ciągu roku.                   

O to mają mieszkańcy pretensje. Jeśli społeczeństwu sołtys się nie podoba to go 

zweryfikują na wyborach. Nie ma katalogu zadań i obowiązków sołtysa. To wiemy               

z praktyki. Ale co by się w terenie nie robiło, wszystkie instytucje, wszyscy z urzędu 

zwracają się do sołtysów. Rola sołtysa sprowadza się do szeregu różnorodnych 

działań. Będę sugerował Burmistrzowi, żeby zrezygnować z warunków. Aby 
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wykonywać swoje obowiązki dobrze i na wszystko reagować to dietę trzeba 

przeznaczyć na koszty z tym związane. Zależy to również od podejścia sołtysów. Co 

do uczestniczenia w komisjach, o czym mówił radny Jerzy Wijata – są zagadnienia             

na innych komisjach, którymi sołtysi są bardziej zainteresowani, niż tematyką Komisji 

Rolnictwa. Taki zwyczaj się ukształtował, że sołtysi są zapraszani na Komisję 

Rolnictwa i stąd zapis o tej Komisji. Sołtysi maja prawo wstępu na każdą komisję.     

Nie wycofujcie swojego wniosku. Porozmawiamy na innych komisjach. Jeśli będzie 

trzeba to projekt uchwały zostanie poprawiony przed sesją.  

Wiesław Wołkiewicz – radny – Według mnie radny Andrzej Rożenek wniosek                     

o wykreślenie procentów zgłosił zasadny. Głosujmy.  

Jerzy Wijata – radny - Nie potrzeba wielkich zmian. Trzeba wykreślić § 4. 

Barbara Bak – Skarbnik – § 4.1) Musi zostać.  

Jerzy Wijata – radny - Czy jeśli przy pierwszym podejściu sołtys nie zostanie wybrany 

to czy poprzedni sołtys jest sołtysem, czy nie? 

Barbara Bak – Skarbnik – A jak umiera, to co wtedy? 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Trzeba zostawić ten zapis.  

Jerzy Wijata – radny - Dobrze, ale resztę wykreślić.  

Józef Dąbrowski – radny - Wniosek był składany o 100 zł podwyżki. Moje odczucia 

są takie – damy 50 zł podwyżki i obwarowania, potem wykreślimy obwarowania, 

sołtysi ustąpią, czyli damy o 50 zł mniej, niż sołtysi chcą.  

Józef Skorupa – sołtys Różanny – Tu jest środowisko przyjazne sołtysom,                       

ale projektodawcą był Burmistrz. Na sesji przejdzie to, co przejdzie. Aby uniknąć 

naszego rozgłosu negatywnego, a nie mamy pewności że przejdzie uchwała bez 

obwarowań,             to moje zdanie jest takie, żeby wycofać wniosek. 

Stanisław Michałowski – sołtys Mroczkowa Dużego – Wnioskodawca ma też prawo 

wycofać wniosek.  

Jan Stępień – Przewodniczący – Zarządzam 5 min przerwy na ustalenie wspólnego 

stanowiska sołtysów, bo są różne głosy. 

 

Przerwa 

 

Po przerwie 

 

Jan Stępień – Przewodniczący – Czy sołtysi wypracowali wspólne stanowisko? 

Dorota Rytczak – sołtys Libiszowa Kol. – Wnioskujemy, aby z § 4 wykreślić 2) i 3) 

 

Andrzej Rożenek – radny- Chcę uzupełnić swój wniosek: w § 1 kwotę 350 zł zastąpić 

kwotą 400 zł  oraz w § 4 wykreślić wstęp oraz  2) i 3)  

Komisja głosowała następująco: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 .  

 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Gdyby nie było wniosków radnych                  

i sołtysów to widziałbym to jako autopoprawkę przed sesją.  

Jan Stępień – Przewodniczący – My zajmiemy stanowisko na komisji. Jak Rada 

postąpi to poza komisją.  

 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2  pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały, łącznie z powyższym wnioskiem.  
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c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Wydz. Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.  

Janina Pęczek – Przewodnicząca – Co roku jest ta pomoc? 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Wydz. Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –                    

W latach poprzednich odbywało się to w drodze konkursu z pożytku publicznego, 

później zmieniły się zapisy ustawowe.  

 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 (2 radnych nie brało udziału               

w glosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

d) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji                   

w Opocznie.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Wydz. Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /.  

 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 (2 radnych nie brało udziału               

w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                 

2014 – 2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 13 do 

protokołu/.  

 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014. 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 14a i 14b do 

protokołu/.  

Informuję Państwa radnych, że otrzymałam dwa zawiadomienia o zmianach kwot 

dotacji celowych. Przekażę zmiany załączników na sesji.  

 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

g) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 

przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 15 do protokołu /.  

 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu sołectwa Sobawiny. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - 

przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 16 do protokołu /.  

Franciszek Cieślik – sołtys Sobawin – Co to za zakład powstanie? 
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Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - Zakład 

produkcji metalurgicznej.  

Franciszek Cieślik – sołtys Sobawin – Zakład powstanie 100 metrów ode mnie. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - Są 

ograniczenia w warunkach zabudowy. Jeśli właściciel nie będzie stosował się do nich 

to może zostać wydany nakaz zamknięcia zakładu.  

Gmina może korzystać z władztwa planistycznego, ale właściciele gruntów często 

sami chcą decydować o przeznaczeniu gruntów, nie chcą byśmy decydowali za nich.  

Franciszek Cieślik – sołtys Sobawin – Właściciel nie ma obowiązku porozmawiać                    

z sąsiadami? 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych -

Zwróciliśmy się do niego, aby określił obszar oddziaływania. Określił go na                     

20 metrów. Wszyscy właściciele sąsiednich działek zostali powiadomieni o obszarze 

oddziaływania i wyrazili zgodę.  

Franciszek Cieślik – sołtys Sobawin – To puste działki, ale dalej i naprzeciwko są 

działki zabudowane.  

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Obszar 

oddziaływania powinien się zamknąć w tych 20 metrach. 

Franciszek Cieślik – sołtys Sobawin – Oby tak było.  

 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

i) opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie podziału 

Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 17 do protokołu /.  

Jerzy Wijata – radny – Ta uchwała jest bezprzedmiotowa. Nas nie dotyczy. Cała 

Gmina Opoczno stanowi okręg wyborczy, nie ma podziału lub łączenia.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - Sprawdzę podstawy prawne.  

Jerzy Wijata – radny – Opinia nie musi być w uchwale, może być osobnym 

dokumentem.   

 

Komisja przyjęła do wiadomości (nie głosowała) projekt uchwały.  

 

j) rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bolarczyk. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 18 do protokołu /.  

 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 (1 radny nie brał udziału                     

w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

k) uchylająca uchwałę Nr XL/405/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia                 

21 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Syguta                 

z dnia 28 lutego 2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 19 do protokołu /.  
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

l) rozpatrzenia skarg Pana Łukasza Syguta z dnia 28 lutego i 18 marca 

2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 20 do protokołu /.  

 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

m) rozpatrzenia wniosków Janiny Podlewskiej i Kazimierza Podlewskiego                        

z dnia 21 marca 2014r. i 28 lutego 2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik 

nr 21 do protokołu /.  

 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

 

Adn. 6.  

Zapytania i wolne wnioski.  

 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Na sesję zostanie jeszcze przygotowany 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Janiny Podlewskiej i Pana 

Kazimierza Podlewskiego z dnia 28 marca i 28 kwietnia 2014r.  

Pisma dotyczące tych skarg stanowią załącznik nr 22 do protokołu.  

Otrzymaliście Państwo również pisma dotyczące ideologii gender.  

Pisma dotyczące gender stanowią załącznik nr 23 do protokołu.  

 

 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji  zakończono posiedzenie.  

 

Godz. rozpoczęcia posiedzenia 8.00, godz. zakończenia posiedzenia 12.10  

 

 

 

 

                               Przewodniczący Komisji  

Protokołowała                                    Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw         

         Samorządu 

Bogumiła Kędziora                                                                 Jan Stępień  
 


