Protokół nr 3/13
z posiedzenia Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
z dnia 21.03.2013r.

Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień - Przewodniczący 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 posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2012r.
2. Stan sanitarno – weterynaryjny na terenie Gminy Opoczno.
3. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w
Gminie Opoczno.
4. Informacja z działalności OSP z terenu Gminy Opoczno w zakresie
ochrony przeciwpożarowej za rok 2012.
5. Funkcjonowanie w Gminie Opoczno unijnych programów dotyczących
rolnictwa.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
7. Zapytania i wolne wnioski.
Ad.1.
Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2013r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 1/13 z dnia 28 stycznia 2013
roku i Nr 2/13 z dnia 25 lutego 2013roku były wyłożone do wglądu w Biurze
Rady Miejskiej, jak również były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem
Komisji. Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami za-5, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła protokół Nr 1/13 z dnia 28
stycznia 2013 roku.
Komisja głosami za-5, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła protokół Nr 2/13 z dnia 25
lutego 2013 roku.
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Ad.pkt.3.
Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie
Opoczno.
Małgorzata Pawlak - Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – W końcu grudnia
2012r. w PUP w Opocznie zarejestrowanych było 5.430 osób. PUP realizuje
zadania przeciwdziałające skutkom bezrobocia poprzez pośrednictwo pracy,
giełdy pracy, poradnictwo zawodowe, informację zawodową, indywidualny plan
działania, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia. W ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał
Ludzki Urząd Pracy realizował projekty: „Lepsze Jutro” Pod działanie 6.1.3
o wartości 2.019.429zł, „Szansa” Działanie 7.3 dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym o wartości 46.495zł. PUP podpisał 96 umów
o refundowanie kosztów wynagrodzenia dla 221 zatrudnionych osób
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych /załącznik nr 4/.
Jerzy Wijata- radny – Ogromne środki przeznaczone są na wsparcie bezrobocia,
zawsze wymagana jest efektywność. Jaka jest efektywność jeśli chodzi o CIS?
Małgorzata Pawlak - Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – Jeśli chodzi o CIS,
to jest to grupa osób wykluczonych społecznie, z problemami alkoholowymi,
trudno tutaj o efektywność.
Jerzy Wijata- radny – W jednych przypadkach wymaga się zatrudnienia w 60%,
a tutaj nie zatrudnia się, pieniądze dostają , a ludzie nie są zatrudniani.
Andrzej Rożenek- radny- Bezrobocie w Gminie Opoczno spadło kilka procent.
Czy wzrasta zatrudnienie na terenach wiejskich?
Małgorzata Pawlak - Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – Poziom utrzymuje
się ten sam od ubiegłego roku.
Andrzej Rożenek- radny- Dziękuję, dopytam się na sesji.
Ad.pkt.2.
Stan sanitarno – weterynaryjny na terenie Gminy Opoczno.
Włodzimierz Skorupski- Powiatowy Lekarz Weterynarii- Przedstawił
informację o stanie
sanitarno –weterynaryjnym na terenie Powiatu
Opoczyńskiego. /załącznik nr 5/.
W tym tygodniu wysyłamy decyzje do rolników o uwolnieniu z choroby
Aujeszky’ego. Po uzyskaniu tej decyzji mogą sprzedać trzodę chlewną na cały
świat. Jest teraz akcja pobierania prób od bydła na gruźlicę, białaczkę i
brucelozę. Zawiadomienia są bardzo słabo rozsyłane po wsi. Badania są
wykonywane na koszt państwa. Proszę szanować tych ludzi, którzy te badania
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wykonują. Należy także szczepić psy przeciwko wściekliźnie, Straż Miejska
przeprowadziła kontrole w dwóch miejscowościach, a po kontroli przywieziono
40 psów do szczepienia.
Józef Dąbrowski- radny- W związku z pobieraniem krwi od krów, podobno
lekarz pobrał próbkę pod nieobecność gospodarza.
Włodzimierz Skorupski- Powiatowy Lekarz Weterynarii- Różne są przypadki,
my zawiadamialiśmy sołectwa.
Józef Dąbrowski- radny- Dlaczego nie było mnie na liście do pobrania próbek?
Włodzimierz Skorupski- Powiatowy Lekarz Weterynarii- To się bierze
z niezgodnymi danymi z AR i MR.
Józef Dąbrowski- radny- Ile regionów wolnych jest od choroby Aujeszky’ego?
Włodzimierz Skorupski- Powiatowy Lekarz Weterynarii- Jest to podane na
stronie internetowej.
Franciszek Cieslikiewicz- Sołtys Sobawin- Mam skarg od rolników, którzy
maja mniej niż 20 krów. Jeżeli przyjedzie ktoś do weterynarii, to lekarze zajęci
są psami i kotami, nikt nie ma czasu dla krów. Druga sprawa , jeśli mamy
zawiadomienie, to nie mogę ręczyć za wszystkich, że będą podawać do innych.
Mamy duży problem z bezdomnymi psami, czy nie można tych psów uśpić?
Włodzimierz Skorupski- Powiatowy Lekarz Weterynarii- Prawo w Polsce
zabrania bezpośredniego usypiania psów. Póki nie będziemy czipować psów,
tego problemu nie zlikwidujemy.
Franciszek Cieslikiewicz- Sołtys Sobawin- Psy są zagrożeniem dla dzieci.
Włodzimierz Skorupski- Powiatowy Lekarz Weterynarii- Jest to zadanie gminy.
Schronisko nie rozwiązało tego problemu. Jeśli chodzi o wyjazd lekarza do
chorej krowy, to coraz mniej jest lekarzy, którzy się tym zajmują. Od stycznia
przyjęliśmy lekarza, który zajmuje się leczeniem dużych zwierząt.
Andrzej Pacan- Sołtys Bielowic- Kto odpowiada za temat bezpańskich psów?
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- My jesteśmy zobowiązani do
walki z bezdomnymi psami, Gmina nie może odłowić więcej psów, niż jest
miejsc w schronisku.
Mariann Rożej – Sanepid- Przedstawiła informację o stanie sanitarno –
weterynaryjnym na terenie Powiatu Opoczyńskiego. /załącznik nr 6/.
Proszę Pana o toalety i szalety, ludzie maja duży problem.
Jan Stępień- Przewodniczący KomisjiBardzo serdecznie dziękuję,
powinniśmy więcej uwagi zwrócić na te punkty.
Andrzej Pacan- Sołtys Bielowic- Kto wydaje decyzje odnośnie dużych
sklepów, nie ma tam toalet, a sklep oddany jest do użytku.
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Mariann Rożej – Sanepid- Te sklepy nie rejestrują się jako wielo
powierzchniowe, nie jest to teraz wymagane.
Włodzimierz Skorupski- Powiatowy Lekarz Weterynarii- Problem z psami
długo nie będzie rozwiązany. Burmistrzowie z sąsiednich gmin powinni
ponosić koszty utrzymania schroniska, powinno być rozbudowane. Czipowanie
rozwiązałoby problem bezdomnych psów.
Ad.pkt.4.
Informacja z działalności OSP z terenu Gminy Opoczno w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za rok 2012.
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła informację z działalności Komendy Powiatowej PSP w
Opocznie oraz jednostek OSP z terenu Gminy Opoczno za 2012./załącznik nr 7/.
Ad.pkt.5.
Funkcjonowanie w Gminie Opoczno unijnych programów dotyczących
rolnictwa.
Maria Fabianowska- Ośrodek Doradztwa Rolniczego- Przedstawiła informacje
na temat programów unijnych w rolnictwie./załącznik nr 8/.
Jacek Wrzosek- AR i MR - Przedstawił informacje na temat programów
unijnych w rolnictwie./załącznik nr 9/. Przyjmujemy wnioski o zalesienia, a
także wnioski kontynuacyjne.
Janina Pęczek- Z-ca Przewodniczącego Komisji- Czy jest to na starych
zasadach?
Jacek Wrzosek- AR i MR – Na starych zasadach.
Janina Pęczek- Z-ca Przewodniczącego Komisji- Jak wypadła kontrola na
naszym terenie dopłat bezpośrednich?
Jacek Wrzosek- AR i MR – Na sto sztuk to 10% jest źle.
Mirosław Karasiński- Kierownik Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa- Na
rynku pojawiły się fałszywe środki ochrony roślin. W Polsce jest zakaz uprawy
modyfikowanej kukurydzy. Są także modyfikowane ziemniaki, które powodują
uodpornienie się na antybiotyki.
Andrzej Pacan- Sołtys Bielowic- Czy tereny zmeliorowane można zalesić?
Jacek Wrzosek- AR i MR – Grunt pod zalesienie musi być rolny lub
sadowniczy. Maksymalnie można zalesić 100 h , a minimalnie 0,5h.
Elżbieta Dorocińska- Sołtys Brzustówka- Tylko kilkanaście osób zajmuje się
rolnictwem, niektóre tylko z doskoku. Jeśli chodzi o modyfikowane rośliny, to
jedliśmy je od lat.
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Janina Pęczek - Z-ca Przewodniczącego Komisji- Z jakich kredytów i szkoleń
można skorzystać?
Maria Fabianowska - Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Będzie nabór na
modernizację gospodarstw rolnych. Robimy szkolenia, zainteresowanie
rolników jest duże.
Andrzej Rożenek- radny- Wielu rolników skorzystało z pomocy finansowej, czy
ktoś nie wywiązał się z spłacania rat?
Maria Fabianowska - Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Nie słyszałam o takich
przypadkach, do momentu dokonania zakupu może wycofać się z umowy. Na
terenie gminy Opoczno nie było takiego przypadku.
Andrzej Rożenek- radny- Czy były przypadki bankructwa?
Elżbieta Dorocińska- Sołtys Brzustówka- Rolnicy są to ludzie wykształceni i
wiedzą na co się porywają.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Na najbliższej sesji będzie uchwała
dotycząca funduszu sołeckiego, proszę o zajęcie stanowiska w tym temacie.
Dziękuje wszystkim za informacje.
Ad.pkt.6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskichprzedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 10/.
Doszliśmy do wniosku, że Gmina zbyt dużo dokłada do szkół. Podjęliśmy
działania w celu oszczędności. Uzasadnieniem projektu uchwały jest:
racjonalizacja wydatków, organ prowadzący ma wpływ, dodatek mieszkaniowy
miał zachęcić nauczycieli do pracy na wsi, dziś nie ma takiej potrzeby. Jest to
dodatek socjalny, a nie odnosi się do statutu nauczyciela, nie odnosi się do
wysokości dochodów. Minimalny poziom wynosi 20zł na jedna osobę, a było
96zł. Rocznie Gmina ponosiła koszt 300tysiecy, zmniejszymy o 260 tysięcy.
Jesteśmy po uzgodnieniu ze Związkami Nauczycielskimi, które broniły dodatku
mieszkaniowego. Na drugim spotkaniu zgodzili się zmniejszyć do połowy.
Ustawa nakazuje dążyć do kompromisu z Związkami Nauczycielskimi.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
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wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego
przyznawania i wypłacania.
a) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie.
Edyta Krzysztofik- Kierownik ZSS i OL- przedstawiła projekt uchwały.
/załącznik nr 11/.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Opocznie.

e) zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia 2010r. zmienionej uchwałą Nr
IV/27/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 roku oraz uchwałą
Nr XXV/227/12 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przedmiotu działania
i ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 12/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 17 grudnia
2010r. zmienionej uchwałą Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28
stycznia 2011 roku oraz uchwałą Nr XXV/227/12 z dnia 30 listopada 2012roku
w sprawie przedmiotu działania i ustalenia składów osobowych komisji stałych
Rady Miejskiej w Opocznie.
d) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
Gminy Opoczno na rok 2014.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały.
/ nr 13 załącznik/.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Co do funduszu sołeckiego to, są
różne argumenty za i przeciw. Proszę szerzej spojrzeć na temat powodu trudnej
sytuacji gminy.
Jerzy Wijata- radny- Szkoda, że nie ma już sołtysów, trochę szerzej
porozmawiać. Uważam, że fundusz sołecki powinniśmy utrzymać, z tym ,ze
restrykcyjnie przyjrzeć się wydatkom. Fundusz sołecki jest wyodrębniony z
budżetu Gminy i ma być przeznaczony na zadania Gminy. W interesie ludzi jest
to, żeby te środki były wydawane na najpilniejsze potrzeby. Sołectwa mogą cos
zrobić w ramach funduszu. Pierwsza weryfikacja wniosków przeprowadzona
jest przez organ wykonawczy, powinny określone być priorytety i wtedy sołtysi
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na walnym zebraniu będą wiedzieli o czym mówić. Jeśli organ wykonawczy
odrzuciłby wniosek, to Rada podejmuje decyzje.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Część pieniędzy z funduszu sołeckiego
przeznaczona była na imprezy integracyjne.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Trzeba było zmienić nasza strategię.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Fundusz sołecki powinien być
wydawany na podstawowe potrzeby, w niektórych miejscowościach nie ma
świetlic. Gmina nie stanęła na wysokości zadania, to sołectwa powinny
decydować o tym, co im potrzebne.
Wiesław Wołkiewicz- radny- Jeśli określimy ramy wydatków, to w tym zakresie
będziemy działać.
Janina Pęczek- Z-ca Przewodniczącego- Z funduszu sołeckiego budowane były
boiska, co jest pozytywne. Gdyby nie było funduszu w tym roku, wzbudziłoby
to wzburzenie. Można z tych pieniędzy wyremontować drogę dojazdowa do pół.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Powinien być zastosowany system
przemienności dla uzdrowienia sytuacji. Jest polityka, która przeszkadza
podejmować decyzje. Radni wiedza jaki jest budżet i wiedza co nas czeka,
powinni dać spokój z funduszem sołeckim na rok. Gmina pewne zadania
zrealizuje bez funduszu sołeckiego. Trudno obiektywnie spojrzeć na to
wszystko. Byłoby już dobrze gdyby nie było funduszu na 2013rok. Powinniśmy
przyjąć strategię, ale nie wiemy o jaka chodzi ustawodawcy. Pilne sprawy
musimy załatwić, czy fundusz będzie czy nie.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Na spotkaniu z sołtysami Burmistrz
sygnalizował co powinno być zakupione, a co nie z funduszu sołeckiego.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Dlaczego pozwoliliśmy na pewien
mechanizm?
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Poprzez fundusz sołecki zyskujemy 30%.
Jerzy Wijata- radny- Powinna obowiązywać strategia. Świetlice muszą być
utrzymane z funduszu sołeckiego.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Sołectwa powinny przedstawić
wstępnie co chcą, aby wnioski były lepiej rozpatrywane, co można kupić, a co
nie.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Wstępne dane nic nie dadzą, ja nie wiem ile
pieniędzy będę miała i co może być zakupione.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Trzeba się ustosunkować do sytuacji,
jeżeli nie da się nad tym zapanować, jeżeli tylko Pani się tym zajmuje.
Jerzy Wijata – radny- Czy w świetle prawa można uchylić te uchwałę?
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Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Nie.
Jerzy Wijata – radny- Każdą uchwałę można uchylić.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- To jest wyjątek.
Andrzej Rożenek- radny- Sytuacja budżetowa jest rudna, może nie uchwalajmy
funduszu sołeckiego na przyszły rok. Proponuje to zrobić przez głosowanie
tajne, wtedy nie będzie problemu.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Ja nie jestem przeciwny funduszowi
sołeckiemu, podkreślam jeszcze raz czy stać gminę na to, czy nie.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Cały ubiegły rok zaznaczałam, że jest ciężko,
mam 62% zadłużenia, a w przyszłym roku może być jeszcze gorzej. Mamy
zaplanowany kredyt, ale nie wiem czy nam dadzą. Sytuacja za ubiegły rok jest
nieciekawa, nie mieliśmy takiej sytuacji nigdy wcześniej.
Wiesław Wołkiewicz- radny- Szukajmy oszczędności wszędzie, PGK odśnieża
drogi, czasami widzę jak przejedzie jeden samochód, za chwile drugi bez
potrzeby. Panie Burmistrzu powinien Pan zwrócić na to uwagę. PGK jest naszą
spółką, można zaoszczędzić.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Ale kiedy się nie odśnieży, to ludzie krytykują.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- W Belgii wcale nie odśnieżają, a u
nas to jeszcze ludzie się upominają.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Za dużo pieniędzy wydajemy na odśnieżanie.
Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna- W Piotrkowie Trybunalskim
nie przejmują się czy leży śnieg, czy nie, nie jest odśnieżane.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- To są pieniądze wyrzucane w błoto.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Wszyscy maja rację, Pani Księgowa
mówi o budżecie, powinno coś z tego wynikać, oszczędzajmy tu czy na
oświacie. Umarzamy podatki, w ZSS nr 1 jest liceum, jeżeli gminę stać na to,
to dajmy na szkoły. My wykonujemy zadania, które nie są naszymi zadaniami.
Zadłużyliśmy gminę poprzez fundusze unijne. Trzeba oszczędzać, place
zabaw, ktoś podjął takie decyzje, szukajmy rozwiązań.
Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna- Każda sytuacja powinna
opierać się o meritum. Prosiłbym bardzo, żeby rzucając swoje pomysły opierał
się Pan na mocnej analizie i nie powtarzał sloganów. Sytuacja finansowa jest
taka jaka jest, od 1991 roku byłem radnym i ponoszę konsekwencje za sytuację
finansowa w gminie. Pan nie czuje się odpowiedzialny za tę sytuację. Jest mi
bardzo głupio i przykro. Jestem zdegustowany tego typu hasłami. Zapraszam na
dyskusję merytoryczną na temat oświaty.
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Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Dziękuję za wypowiedź i za
zaproszenie. Co do odpowiedzialności, nie z wszystkimi decyzjami się
utożsamiam.
Janusz Macierzyński – Z-ca Burmistrza Opoczna- Jako Radny ponoszę
odpowiedzialność za każdą decyzję.
Robert Kowalski- Dyrektor Krytej Pływalni- Przed wyborami Radni obiecują
wiele, nie jest to w porządku wobec wyborców, należałoby się zastanowić co się
obiecuje, ale realnie. Później są różne opinie na temat pracy Rady.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Jest jedna gmina i jeden budżet,
boisko w Sitowej budowane było przez 20 lat. Na fundusz sołecki każdy ma
swój punkt widzenia. Pan Sekretarz powiedział, że były środki na realizację
pewnych zadań, tych środków nie było i nie będzie. Poprzez fundusz sołecki
można coś zrobić. Być może trzeba szukać oszczędności na basenie lub w
oświacie.
Andrzej Rożenek- radny- Po burzliwej dyskusji przypominam, że dwa lata temu
pytałem już – czy nas stać ?, sygnalizowałem, że będziemy stawiać pewne
budynki, a zamykać szkoły. Jak mamy decydować, może przemienność
zastosować już w tym roku, to zależy od postawy niektórych osób.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Ilekroć staram się wyrazić opinię, to
staram się najlepiej jak mogę. Zgadzam się ze wszystkimi argumentami, bo
macie Państwo rację. Są sytuacje, że trzeba wybierać, aby ten wybór był trafny.
W uchwale budżetowej znów będą dyskusje. Na dzień dzisiejszy nie tylko nas
na to nie stać, ale szukamy oszczędności wszędzie. Decyzji nie do końca
trafnych było dużo. Koncentrujmy się na rzeczach bieżących.
Wiesław Wołkiewicz - radny- Była dyskusja na temat oświaty, dotknęliśmy
strefy najniższej, należy iść dalej, zmniejszenie dodatku funkcyjnego też
przyniesie duże oszczędności. Dwa lata temu zapytałem, czy nas stać na
niektóre inwestycje, Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie, dziś nie możemy
sobie poradzić.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Jeśli były pieniądze z funduszy
unijnych, to przez kilka lat nie będzie nas stać na kredyty.
Andrzej Rożenek- radny- Aby odciążyć budżet należy pomyśleć o zmianie
ogrzewania w szkołach. Stawiam wniosek o zakończenie dyskusji.
Janina Pęczek- Z-ca Przewodniczącego- Szkoda, że sołtysi nie byli na
omawianiu tego punktu. Możemy wstrzymać fundusz sołecki na jeden rok.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Ja patrzę z punktu budżetu gminy, nie
ma się nad czym zastanawiać.
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Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 1 negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014.

zmiany Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia
2012r. w sprawie : ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
gminy Opoczno – Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały.
/załącznik nr 14/ .
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej
w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie : ustalenia dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy Opoczno – Kryta Pływalnia
„Opoczyńska Fala”.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z
pozarządowymi za 2012 rok, w tym sport i kultura fizyczna.

organizacjami

Katarzyna Bobrek -Inspektor Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2012 rok, w tym sport i kultura fizyczna./załącznik nr 15/.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
2012roku – ocena.
Katarzyna Bobrek -Inspektor Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2012roku./załącznik nr 16/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie oceniła
Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
2012roku.
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Czystość i porządek w gminie –ocena.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Przedstawił informacje na
temat czystości i porządku w gminie./załącznik nr 17/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie oceniła czystość
i porządek w gminie.
c)zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały.
/załącznik nr 18/.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.
e) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 31 stycznia
2013r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz- Miasta- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 19/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 31 stycznia 2013r.

f) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 5 lutego
2013r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz- Miasta- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 20/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 5 lutego 2013r.

g) rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 12 lutego
2013r.
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz- Miasta- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 21/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 12 lutego 2013r.
h) rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Limanowskiego 34 w
Opocznie.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt
uchwały.
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/załącznik nr 22/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi mieszkańców budynku przy ul. Limanowskiego 34 w Opocznie.
i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia
stawki za pojemnik.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 23/.
Janina Pęczek- Z-ca Przewodniczącego- Czy będą kosze na odpady zmieszane?
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Nic się nie zmieni.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- W sąsiednich gminach stawki są
niższe.
Komisja głosami:za-3, przeciw-0, wstrz-1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
i ustalenia stawki za pojemnik.

j) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno,
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 24/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Opoczno.

k) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
a. odpadami komunalnymi,
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 25/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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ł ) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
b. komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 26/.
Jerzy Wijata- radny-Kiedy patrzę na ta deklarację, to mnie przeraża, bo np.
mamy osoby zameldowane i zamieszkałe, są to dwie różne rzeczy.
Andrzej Rożenek- radny- Jeśli u mnie jest 5 osób, a trzy nie mieszkają, ta jak
mam wpisywać?
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- W punkcie d, nie powinno
być Bełchatowa tylko Opoczna.
Jerzy Wijata- radny- Jest mowa o nieruchomości, mogą tam być dwa lub trzy
domy, na jakiej podstawie ja mam wiedzieć, że tam wszyscy są zameldowani,
będą skargi.
Jan
Stępień – Przewodniczący Komisji- Deklaracja powinna być jak
najprostsza.
Jerzy Wijata- radny- Patrząc z punktu widzenia Urzędu Miejskiego jest nam
łatwiej, nie wolno nic więcej zrobić, niż ustawodawca pozwolił, należy podać
tylko ilość osób przebywających tam.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Deklaracja zawiera
wyjaśnienia do wypełnienia jej.
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Ta deklaracja jest bardzo
skomplikowana, starsi ludzie nie będą w stanie wypełnić tych deklaracji.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Deklaracje należy uprościć.
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Będą ulotki informacyjne.
Jerzy Wijata- radny- Treść uchwały jest źle zapisana. W punkcie 1 określa się
wzór deklaracji z załącznikiem, nie powinno się tego robić.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Czyli zapisać załączniki do
deklaracji.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Przyjrzyjmy się sąsiednim gminom
i zobaczmy jak tam wyglądają deklaracje.
Janusz Macierzyński Z-ca Burmistrza Opoczna- Z dniem 1 lipca informacji
będzie coraz więcej.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- Będzie problem z płaceniem
w budownictwie wielorodzinnym.
Janusz Macierzyński Z-ca Burmistrza Opoczna- W przypadku, gdy ludzie nie
będą płacić za odpady to gmina i tak musi to odebrać.
Jerzy Wijata- radny- Polskie społeczeństwo zubożewa, jeśli komuś brakuje na
chleb, to w pierwszej kolejności zapłaci an chleb, a nie na śmieci.
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.
l) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2013.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydziału GKMiOŚ- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 27/.
Jerzy Wijata- radny- Ten plan powinien być wieloletni, a nie co roku to samo
uchwalamy.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła do wiadomości
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Opoczno na rok 2013.
n)zmiany Uchwały Nr XXX/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
28 stycznia 2011 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady
Miejskiej w Opocznie.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały.
/załącznik nr 28/.
Jerzy Wijata- radny- Powinien być jeden zapis, że jeżeli nie jest członkiem
komisji.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Nie jest to zgodne ze statutem.
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- 60 % to stosowna kwota,
80% jest zachętą do lenistwa.
Jerzy Wijata- radny- Zastanówmy się nad tą uchwałą.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXX/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia
2011 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie.
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Ad.pkt.6
Zapytania i wolne wnioski.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji.
Czas trwania komisji w godz. 9.00-13.25.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu.
Jan Stępień

Protokołowała:
Bogumiła Kucharska
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