Protokół nr 11/12
z posiedzenia Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
z dnia 07.11.2012r.

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Janina Pęczek - Przewodnicząca Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenie, który
Komisja przyjęła: za-5, przeciw-0, wstrz.-0.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji we wrześniu październiku
2012r.
2. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
3. Stan sanitarno- weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2013r.
5. Stawki podatkowe na 2013r.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
7. Zapytania i wolne wnioski.
Ad.1.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokóły Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 9/12 z dnia 21 września oraz
Nr 10/12 z dnia 3 października był wyłożony do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej, jak również był dostępny na Sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodnicząca zapytała , kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami za-5, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła protokół Nr 9/12 z dnia 21
września2012r oraz Nr 10/12 z dnia 3 października.
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Ad.2.
Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi
rolnictwa
Andrzej Skrzypek- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwaprzedstawił informację na temat prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi
rolnictwa /załącznik nr 4/.
Włodzimierz Skorupski- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznieprzedstawił informację na temat prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi
rolnictwa oraz o stanie sanitarno – weterynaryjnym na terenie powiatu
/załącznik nr 5/. Poinformował także o obowiązku szczepienia psów.
Mirosław Karasiński - Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin
i Nasiennictwa – przedstawił informację z działalności w 2012r./załącznik nr 6/.
Poinformował o przeprowadzonej kontroli opryskiwaczy, niektóre opryskiwacze
są niebadane, właściciele nie korzystają ze szkoleń w sprawie eksploatacji
opryskiwaczy . Rolnik powinien prowadzić rejestr zabiegów ochrony roślin.
Wiesław Wołkiewicz- radny- Ten temat powinien omawiany być na osobnej
komisji.
Marek Sarwa – Izba Rolnicza- przedstawił informację na temat prac samorządu
rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa./załącznik nr 7/.
Zaprosił również na szkolenia, które organizuje Izba Rolnicza oraz na spotkanie
w sprawie oszacowania szkód łowieckich w pierwszym półroczu 2013r.
Andrzej Pacan – sołtys Bielowic- Zgłasza do mnie ktoś martwe zwierzę, co
mam z tym zrobić?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Gmina ma umowę z Panem Gawinem,
proszę zgłosić , to odbierze na koszt gminy.
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Jakie są tendencje jeśli chodzi o hodowlę, czy
spadkowe czy zwyżkowe?
Instytucje zajmujące się rolnictwem powinny podnosić wiedze rolników. Co się
robi na rzecz infrastruktury na wsi, stan dróg jest zły, korzystamy jedynie z
modernizacji dróg dojazdowych.
Marek Sarwa – Izba Rolnicza- My możemy składać jedynie wnioski do
wojewódzkich izb rolniczych.
Marianna Rożej- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OpocznieProwadzimy nadzór nad placówkami , nic złego się nie dzieje, powinna być
jedna inspekcja od uprawy do podania na stół żywności., prawo musi być
dostosowane do rzeczywistości.
Andrzej Pacan – sołtys Bielowic- Czy sprzedawane pomidory są przebadane?
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Jerzy Wijata- radny- Co do odbierania zwłok zwierząt, gmina ma obowiązek
zbierania bezdomnych zwierząt.
Włodzimierz Skorupski- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie- Stan
pogłowia na terenie gminy spada , jest najniższy od 20 lat, Gmina Opoczno nie
jest gmina rolniczą.
Mirosław Karasiński - Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin
i Nasiennictwa- Jeżeli chodzi o pomidory, to nigdy nie stwierdziłem aby były
konserwowane zastrzykami.
Wiesław Wołkiewicz- radny- Czy są przypadki zachorowania na ptasia grypę?
Włodzimierz Skorupski- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie- Ptasia
grypa funkcjonowała w latach sześćdziesiątych, w tej chwili nie ma zagrożenia.
Ad.3.
Stan sanitarno- weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.
Marianna Rożej- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- przedstawiła
informacje na temat stanu sanitarno- weterynaryjnego w rolnictwie na terenie
gminy / załącznik nr 8/. Apeluję o noclegownie w Opocznie.
Włodzimierz Skorupski- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie- Bardzo
dziękuje Panu Burmistrzowi za schronisko dla psów.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Jeden z radnych na Komisji Rodziny
stwierdził nasilone kontrole rolników, jakiego typu kontrole i wedle jakiego
klucza są przeprowadzane?
Włodzimierz Skorupski- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie- Kontrole
zaplanowane są w ciągu roku, nigdy nie są to kontrole na tle politycznym.
Andrzej Skrzypek- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaRolnicy kontrolowani przez agencję, byli wcześniej powiadamiani o takiej
kontroli, jeśli są donosy to kontrolujemy.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Odnośnie noclegowni, gmina kieruje
osoby bezdomne do Stąporkowa, jedynym warunkiem jest to aby byli trzeźwi.
Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się osobami bezdomnymi.
Józef Dąbrowski- Z-ca Przewodniczącej Czy są podjęte działania aby
walczyć z bakterioza ziemniaków? Co z dopłata do owoców miękkich?
Mirosław Karasiński - Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin
i Nasiennictwa – Każda osoba sprzedająca ziemniaki, jest zarejestrowana, jeżeli
jest choroba to musi zakupić ziemniaki przebadane. Choroba ta nie jest
szkodliwa dla człowieka po ugotowaniu ziemniaków, tylko surowe są
szkodliwe.
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Andrzej Skrzypek- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Od
2012r. zmieniły się dopłaty do owoców miękkich, dotyczą osób które miały
dopłatę już w 2008r.
Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy.
Po przerwie.
Ad.6.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie w pierwszej kolejności uchwał
dotyczących odpadów komunalnych.
a) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 9/.
Józef Dąbrowski- Z-ca Przewodniczącej - Jak będzie rozstrzygnięte jeżeli
bocian zanieczyści dach?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Bocian jest pod ochroną,
RDOŚ zapłaci odszkodowanie.
Józef Dąbrowski- Z-ca Przewodniczącej – Jakie będą kary?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Wysokość kar przewiduje
tarytyfikator .
Jerzy Wijata- radny- Uważam że w tej formie regulamin jest nie do przyjęcia,
są tu rażące błędy, które muszą być wyeliminowane np, paragraf 29zaprzeczamy sami sobie. Była dyskusja na temat odbioru zwłok zwierząt,
ustawa o czystości i porządku mówi na temat wywozu bezdomnych zwierząt.
Andrzej Rożenek- radny- System działa od lat, 20 tysięcy w ciągu roku to nie
jest wielki koszt dla gminy za wywóz zwierząt.
Jerzy Wijata- radny- Przedstawiam swoje stanowisko w oparciu o normy
prawne, dlaczego jako gmina musimy ponosić koszty, jeżeli zwierze leży na
drodze to obowiązek sprzątnięcia ma zarządca drogi.
Grzegorz Wołąkiewicz- radnyUstawa o odbiorze śmieci wzbudza
kontrowersje, nie jest skierowana do społeczeństwa. Czy jest wskazany
pośpiech i czy mamy więcej czasu? Będzie znaczący wzrost kosztów jeśli
chodzi o gospodarstwa domowe. Jak z naszym wysypiskiem , czy będzie
funkcjonowało?
Mariola Klimek – Kierownik ZUK- Koszt odbioru śmieci wyniesie 5,64zł, dużo
wynosi opłata marszałkowska.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Z zebranych pieniędzy
gmina pokryje koszty.
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Jerzy Wijata- radny- Proszę o wyliczenie skąd bierze się ta cena? Przedsiębiorca
nie może wywozić na składowisko, tylko do regionalnej instalacji.
Mariola Klimek – Kierownik ZUK- Nie ma w tej chwili określenia
składowisko, potocznie tak mówimy, są instalacje odbioru.
Jerzy Wijata- radny- Zgodnie z ustawa odpady mogą być wywożone do kilku
składowisk.
Mariola Klimek – Kierownik ZUK- W tym rejonie są tylko instalacje zastępcze,
firma która wygra przetarg może wozić odpady po całym rejonie , niekoniecznie
do Opoczna.
Jacek Pacan – Prezes PGK- Jeżeli nawet dostosujemy składowisko odpadów i
staniemy się instalacja regionalną, to nie jesteśmy w stanie przerobić tych
odpadów, to instalacje zastępcze będą funkcjonować.
Jerzy Wijata- radny- Po wejściu tego sytemu cena powinna zmaleć, dlaczego
cena wzrasta?
Jacek Pacan – Prezes PGK- Była dopłata z gminy do selektywnego odbioru
śmieci.
Jerzy Wijata- radny- Ktoś przewartościował koszt pojemnika,
zapis
w regulaminie jest niezgodny, w blokach będą odbierane odpady co tydzień a z
gospodarstw domowych raz w miesiącu.
Mariola Klimek – Kierownik ZUK- W blokach jest większa liczba
mieszkańców, kontenery musza być częściej odbierane.
Jerzy Wijata- radny- System który proponujecie musi być sprawiedliwy dla
wszystkich.
Jacek Pacan – Prezes PGK- Pan wie doskonale, że nie jesteśmy nic w stanie
zrobić, nie możemy dyskutować nad każdym słowem.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Cena jest szacunkowa, po
przetargu musimy wrócić do ustalenia tej ceny.
Janina Pęczek- Przewodnicząca Komisji- może powinniśmy przyjąć ten temat
do wiadomości i zmienić porządek obrad.
Jerzy Wijata- radny- Powinniśmy głosować.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Proszę Państwa rozmów nad tym
tematem nigdy nie będzie za dużo. Im więcej dyskusji tym lepsze wyniki i
podejmowanie decyzji będzie łatwiejsze.
Jerzy Wijata- radny- Nie wiemy czy to dobry pomysł, aby dalej pracować.
Wołkiewicz Wiesław- radny- Jakich norm nie spełnia składowisko, czy
wywozimy śmieci w inne miejsce?
Mariola Klimek – Kierownik ZUK- Wywozimy minimalną ilość śmieci.
Jacek Pacan – Prezes PGK- Problem polega na tym , że aby stać się regionalna
instalacją na tą chwilę. Jesteśmy na etapie próby zmiany pewnych ciągów
technologicznych w naszym zakładzie.
Jerzy Wijata- radny- Liczę na to , że składowisko będzie przystosowane, bo
gmina dołożyła do jego budowy kilka milionów, a później musi je zamknąć.
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Grzegorz Wołąkiewicz- radnySegregację prowadzimy, jeżeli mamy
przygotowany materiał, to czy jest problem ze zbytem? Powinien być czas na
wdrożenie tej ustawy, aby przygotować się do niej.
Jacek Pacan – Prezes PGKBędzie problem z odbiorem odpadów
segregowanych, cały kraj będzie segregował.
Mariola Klimek – Kierownik ZUK- Zapraszam na składowisko , wiele rzeczy
bym pokazała na miejscu, byłoby łatwiej rozmawiać.
Komisja głosami za-6, wstrz.0, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Opoczno.
b) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 10/.
Komisja głosami za-4, wstrz.0, przeciw-2 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 11/.
Józef Dąbrowski- Z-ca Przewodniczącej – Czy koszt 8 zł za wszystkie
pojemniki?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Tyle samo za każdy
pojemnik.
Jerzy Wijata- radny- uchwała jest niezgodna z prawem, proszę wskazać
podstawę prawną do ustalenia opłaty.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Wynika to z ustawy.
Jerzy Wijata- radny- Ustawa już mówi o tym że „miesięcznie”.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Może być taki zapis lub nie.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza- Przy zapisie „miesięcznie” uchwała
jest bardziej czytelna.
Komisja głosami za-2, wstrz-.2, przeciw-2 przyjęła do wiadomości projekt
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik.
6

d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 12/.
Jerzy Wijata- radny- Uważam, że nie powinno być podane konto, uważam, że
trzeba to poprawić.
Andrzej Rożenek- radny- Proszę o wprowadzenie autopoprawki z wykreśleniem
konta i dopisaniem do dnia płatności.
Komisja głosami za-4, wstrz.0, przeciw-2 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 13/.
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Kiedy będą odbierane zużyte opony albo
opakowania po nawozach?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Co kwartał.
Komisja głosami za-4, wstrz.-1, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 14/.
Józef Dąbrowski- Z-ca Przewodniczącej – Jeżeli ktoś skłamie w deklaracji?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Firma która będzie
wywoziła śmieci, będzie zorientowana czy ludzie nie kłamią na podstawie
wywiady środowiskowego. Jest oświadczenie o odpowiedzialności za składanie
fałszywych danych.
Komisja głosami za-3, wstrz.-1, przeciw-0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
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g) rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 15/.
Jerzy Wijata- radny- Czy ten zapis jest prawidłowy, czy gmina może
wyposażyć dodatkowo? Czy ta opłata będzie obciążona o VAT ?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Będzie dopisane słowo
brutto.
Jerzy Wijata- radny- A jeżeli sam wyposażyłbym się w pojemnik , to co
wtedy?
Mariola Klimek – Kierownik ZUK- Jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, firma
nie będzie mogła wyposażyć w te pojemniki.
Jacek Pacan – Prezes PGK- W ramach projektu zakupiliśmy dodatkowa ilość
pojemników.
Mariola Klimek – Kierownik ZUK- Większość mieszkańców będzie chciała
Abu gmina wyposażyła w pojemniki. My zrobiliśmy tak, aby to był jak
najmniejszy koszt dla mieszkańców gminy.
Jacek Pacan – Prezes PGKZakup pojemników przez właścicieli będzie
kłopotliwy dla firmy, która będzie musiała uważać aby nie uszkodzić tych
pojemników.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Uchwały najlepiej podjąć
do końca tego roku, żebyśmy mieli jako gmina możliwość specyfikacji.
Komisja głosami za-2, wstrz.-2, przeciw-1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Po tym punkcie rozpoczęło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z Komisją Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług.
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Protokół Nr 11/12 z posiedzenia posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu z Komisją Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Handlu i Usług z dnia 7 listopada stanowi załącznik do protokołu nr
1a.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu.
Janina Pęczek

Protokołowała
Bogumiła Kucharska
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