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Protokół nr 5/13  

 z posiedzenia Komisji Rolnictwa,  

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  

z dnia 28.05.2013r. 

 

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. Drogi dojazdowe do pól – realizacja składanych wniosków. 

2.  Zapoznanie się z sytuacją dotyczącą aktualizacji ewidencji gruntów ze 

szczególnym  uwzględnieniem  urządzeń melioracji szczegółowych.  

3.  Szkody łowieckie – ocena w terenie. 

4. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad.pkt.1. 

Drogi dojazdowe do pól – realizacja składanych wniosków. 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego- 

Przedstawił informację na temat dróg /załącznik nr 4/. 

Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Proszę o uwagi Państwa Sołtysów. 

Marek Wijata- Sołtys Sołku- Panie Naczelniku wielokrotnie zgłaszałem             

o utwardzenie dróg od Krzyża w stronę rzeki oraz od Plebanii do rzeki, nie ma 

tam przejazdu, jest błoto.  Kiedy wreszcie będzie zrobiona droga od Kościoła do 

cmentarza, od 10 lat proszę o zrobienie tej drogi, nie może być tak dalej.  

Jan Wojewódzki- Sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Przy piekarni są dwie drogi, 

a jednej strony jest czysto, a z drugiej  jest akacja do wycięcia. 

Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej-  Jest droga przez las, są tam doły ok. 

1metra, mówię o drodze w kierunku  Krzyżówek Gielniowskich.  
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Franciszek Cieślik- Sołtys Sobawin-  Na drodze łączącej Sobawiny i Wolę 

Załężną nie ma przejazdu, ludzie nie maja dojazdu do pól. Prosimy o pomoc,      

o wytyczenie tej drogi przez geodetę. 

Jan Telus- Sołtys Sielca-  Droga  jest wysypana  kruszywem, droga się 

powybijała, czekam na następne kruszywo. Ile kosztuje tona kruszywa, chcemy 

zakupić z funduszu sołeckiego, chciałbym wiedzieć ile za to zapłacimy, my        

o tym decydujemy. 

Krystyna Rytczak- Sołtys Libiszowa Kolonii- Drogę łącząca wsie  wyrównuje 

się dwa razy w roku, ale niestety tam zbiera się woda i jest coraz gorzej, proszę 

aby ktoś to zobaczył po opadach deszczu.  

Jerzy Wijata – radny-  Droga dojazdowa z Działów do drogi krajowej 12 nie jest 

przejedna, proszę o wyrównanie tej drogi na długości trzech nieruchomości. 

Uważam, ze jest to karygodne, żeby ktoś nie mógł dojechać. 

Jerzy Winiarski - Sołtys Karwic- Droga dojazdowa do Karwic jest 

nieprzejezdna, rów nie jest wyczyszczony i woda zalewa drogę. 

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego- Te 

roboty, które rozpoczęliśmy zostaną kontynuowane.  Te zadania to są działania 

inwestycyjne, my poruszamy się w ograniczonych kosztach. Proszę                    

o cierpliwość, będziemy te zadania kontynuować. Co do kruszywa to je już 

mamy. To co jest zapisane w ranach funduszu sołeckiego, to będzie 

realizowane. Co do szlaki to jest problem, zima będzie więcej szlaki. 

Tadeusz Piekarski- Inspektor Wydziału Techniczno Inwestycyjnego-                  

O wszystkich zgłoszonych problemach  już wiem, zapoznam się jeszcze ze 

sprawami w Bukowcu i Karwicach.  Na drogi w Sołku zostanie wywieziona 

szlaka. Odnośnie drogi w Wólce Karwickiej, jeżeli Pani Sołtys mówi, ze droga 

jest do remontu, to nie ma problemu. Co do Sobawin i Woli Załężnej, droga ma 

szerokość 3 metrów, a na środku stoi Krzyż. Droga jest wąska i nie spełnia 

swojej roli.  Jest tam konflikt sąsiadów  i nie mogą się dogadać między sobą, 

umówmy się na spotkanie z tymi ludźmi . Odnośnie Sielca, kruszywo będzie    

w czerwcu.  Drogę od Działów do drogi 12  już wyrównaliśmy. 

Jerzy Wijata – radny-   Tam blokuje jeden gospodarz , Telus. 

Tadeusz Piekarski- Inspektor Wydziału Techniczno Inwestycyjnego- 

Spróbujemy porozmawiać z Panem Telusem.                 
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Jacek Baran- Sołtys Ostrowa- Mam uwagi co do naprawy dróg, w moim 

przypadku droga była naprawiona pięknie, walec był, wyrównał. Po tygodniu 

młodzież kładami zepsuła drogę i są jeszcze większe doły.  

Elżbieta Dorocińska- Sołtys Brzustówka-  Są pewne drogi, których nie da się 

zrobić raz na zawsze, ale  niektóre powinny być tak zrobione, aby ta trwałość 

była. Wiem, że Gmina robi dużo inwestycji, ale może należy przeznaczyć trochę 

pieniędzy na drogi, aby na każdej wsi zrobić choć jedna drogę.  

Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej-   Czy burmistrz zna drogę do 

cmentarza w Sołku? 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  Odnośnie drogi w Sołku , to jakie są 

oczekiwania docelowe, czy jest konieczność wykonania rowów i mostków czy 

odpowiedniej nawierzchni? W jakim kierunku idziemy? 

Marek Wijata – Sołtys Sołku-   To co zostało zaczęte w tej chwili, to jest dobre. 

Należy zrobić jeden mostek na dwóch rolników. 

Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej- Sama szlaka nic nie da, potrzebny 

jest destrukt.  

Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego- My 

co roku te drogę naprawiamy. Do budowy mostków potrzebny jest projekt 

techniczny, trzeba wprowadzić to zadanie jako inwestycyjne. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Każdy z państwa Sołtysów 

ma rację, możliwości Gminy są takie, a nie inne. Wniosek Pani  Sołtys                

z Brzustówka jest strategiczny. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. 

Pewne trudności finansowe przeszkadzają w realizacji drogi w Sołku na 

cmentarz. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- W Sitowej mam teren 20 hektarów do 

których nie ma publicznej drogi dojazdowej, jaka jest procedura, jak ten 

problem rozwiązać. 

Ad.pkt.2. 

Zapoznanie się z sytuacją dotyczącą aktualizacji ewidencji gruntów ze 

szczególnym  uwzględnieniem  urządzeń melioracji szczegółowych. 

Agnieszka Karlińska- Dyrektor wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Opocznie- Informuję, 
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iż tematyka ta została szczegółowo przedstawiona na posiedzeniach  Komisji     

w maju 2011 2012 roku. Przekazane przez nas materiały są nadal aktualne, 

ponieważ przepisy regulujące powyższą problematykę nie uległy zmianie. 

/załącznik nr 5/.  

Rada Powiatu podjęła uchwałę  o dofinansowaniu spółek wodnych. 

Tomasz Gołuchowski- Starostwo Powiatowe w Opocznie- Są trzy spółki wodne 

w Ostrowie, w Różannej i Klinach. W miejscowościach , gdzie są spółki, można 

uzyskać dodatkowe finanse od Marszałka, od Wojewody, jest kilka możliwości. 

W Ogonowicach spółka została powołana, ale nie ma ściągalności składek i nie 

istnieje. Rowy są własnością rolnika , a woda skarbu państwa.  Drenowanie nie 

funkcjonuje w Ogonowicach, tam jest  las i rolnicy nie są zainteresowani.  Tam 

gdzie jest spółka, rowy są konserwowane, a w innych miejscowościach nie.  

Sytuacja na terenie Powiatu Opoczno wygląda następująco, wszyscy chcą 

zakładać spółki, bo są dodatkowe pieniądze. Ludzie powinni oczyszczać rowy, 

wymagania są co do urzędu, ale ludzie nic sami nie zrobią. Każdy ma 

wykonywać swoje obowiązki.  

Andrzej Rożenek- radny- Panie Tomku odcinek w Ostrowie będzie zrobiony      

w tym roku, Pan sołtys nie ma tej wiedzy, my też pracujemy społecznie. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  Proszę porozmawiać z Sołtysem. 

Jacek Baran- Sołtys Ostrowa- Spółka wodna nie funkcjonuje na terenie wsi. 

Dlaczego wydawane są pozwolenia budowlane na terenach zalewowych?  

Tomasz Gołuchowski- Starostwo Powiatowe w Opocznie- Dziwię się, że na 

decyzji nie jest zapisane, że teren do zabudowy jest drynowany. Ludzie dostają  

decyzje i budują się, a potem maja pretensje, że ich woda zalewa. Cała wieś na 

tym cierpi, budowa budynku musi być dostosowana do warunków istniejących. 

Dziwie się, ze ludzie budują się na terenach zalewowych. 

Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej-  Wykonanie melioracji było 

niedopilnowane, brakuje kilku studzienek. 

Andrzej Rożenek- radny- Ci co budowali nie odpowiadają dziś za to, ten co się 

buduje też nie, to urząd wydaje decyzje i odpowiada za nie.  

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Skoro Komisja omawia ten temat, 

dobrze by było], aby coś wynikało z tego. Należy zwrócić się do WZMiUW         

w Łodzi , czy ukończono dokumentacje dotycząca melioracji. Wydział RMiZP 
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powinien mieć takie dokumenty, jest to ważne przy wydawaniu decyzji               

o zabudowie. Przepisy  nie są dostosowane do rzeczywistości, na czym się 

oprzeć, żeby zabronić sadzenia lasu  na terenach zmeliorowanych lub zmusić do 

usunięcia samosiejki. Wracając do  dokumentów dotyczących melioracji, forma 

papierowa nie zdaje egzaminu, opracowanie cyfrowe jest konieczne dla gmin. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Komisja Rolnictwa ma za zadanie 

spotkać się, mamy tutaj takie instytucje jak Starostwo czy Pan Burmistrz, po 

linii administracyjnej można zwrócić się o udostępnienie tych map.  

Elżbieta Dorocińska- Sołtys Brzustówka-  Dlaczego są rowy, które nie maja 

statusu prawnego?  Administracja państwowa w ogóle nie przystosowała się do  

Unii Europejskiej.  

Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej-  Może  urząd miałby ludzi , którzy 

by oczyścili te rowy. 

Jerzy Wijata- radny- Wszyscy mamy rację , na terenie Różannej mamy takie 

rowy, przepisy są słabe. Chce zapytać na jakim etapie są wnioski spółek  na ten 

rok, można wiele rzeczy zrobić przy założeniu, ze to wsparcie jest z różnych 

źródeł. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik wydziału Rolnictwa i Gospodarki 

Gruntami- Wpłynęły  cztery wnioski, obecnie przygotowujemy umowy, do 15 

czerwca powinny być podpisane. 

Andrzej Rożenek- radny- Właściciel gruntów jest pozostawiony sam sobie. 

Mam pytanie do Pani Naczelnik, swego czasu Pan Naczelnik Zwolski prowadził 

akcje wliczania powierzchni  rowów do powierzchni gruntów rolników. 

Chciałbym uzyskać informację, które tereny zostały objęte? 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- W nakazie podatkowym mamy 

umieszczone rowy wraz z gruntami. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik wydziału Rolnictwa i Gospodarki 

Gruntami-  Rowy na terenie miasta były wliczone do gruntów rolników, było to 

zrobione w całym mieście, a na wsi w niektórych miejscowościach. Jeśli chodzi 

o podatki, to rowy zwolnione są z podatku. 

Agnieszka Karlińska- Dyrektor wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Opocznie- Na terenie 
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powiatu była melioracja gruntów, konserwacja rowów należy do właścicieli. Na 

dzień dzisiejszy prawo jest jakie jest. 

Józef Dąbrowski- radny- W niektórych miejscach sączki są w innym miejscu niż 

na mapie. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Jeśli chodzi o mapy cyfrowe, to my 

takie pismo przygotujemy. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  Poddaje pod glosowanie wniosek                    

o zwrócenie się do Pana Burmistrza, aby wystąpił z pismem do Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi   o kopię dokumentów 

drenarki i urządzeń  melioracyjnych oraz o opracowanie cyfrowe tych 

dokumentów. 

Komisja głosami za-6, przeciw-0, wsztrz-0 pozytywnie zaopiniowała 

wniosek o zwrócenie się do Pana Burmistrza, aby wystąpił z pismem do 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi   o kopię 

dokumentów drenarki i urządzeń  melioracyjnych oraz o opracowanie 

cyfrowe tych dokumentów. 

Ad.pkt.3. 

Szkody łowieckie. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  Problem szkód łowieckich się nasilił, 

populacja dzików wzrosła i są duże szkody. Są zawierane porozumienia              

z rolnikami, nie dochodzi do spraw sądowych. Ja proszę przedstawicieli Kół 

Łowieckich i Sołtysów o przedstawienie problemów. 

Eugeniusz Kowalewski- Koło Łowieckie KNIEJA- Szkody łowieckie występują 

i nasilają się. W ciągu siedmiu dni docieramy do gospodarstwa na którym są 

szkody.  Staramy się załatwić wszystko w porozumieniu z rolnikiem. Każda 

wyrządzona szkoda powinna być naprawiona. Mamy kontakty z gminami, 

współpracujemy, nie mamy problemów z rolnikami. Koła Łowieckie nie mają 

dużo pieniędzy, do tej pory Nieckarza się na nas rolnicy. Komisja szacuje 

szkody, np. w ziemniakach i oblicza się według obecnej ceny. Uważam, że 

współpraca z rolnikami jest dobra. 

Stanisław Bogusławski- Koło Łowieckie KUROPATWA- Prawo nie 

funkcjonuje do końca dobrze, dzika zwierzyna powinna należeć do skarbu 

państwa. My utrzymujemy się ze składek, zysk z dziczyzny nie jest duży. 
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Staramy się współpracować z rolnikami. Są działki położone blisko lasu, 

odszkodowania są znikome, jesteśmy pozostawieni sami sobie. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  Te sprawy powinny być uregulowane, 

stado liczące 20 sztuk zniszczy 2 hektary ziemniaków, jak oszacować te straty. 

Myślę że z czasem dojdzie do spraw w sądzie, rolnicy nie mogą pozwolić sobie , 

aby co roku odnawiać użytki rolne. 

Elżbieta Dorocińska- Sołtys Brzustówka-  mniejszych szkód jest o wiele więcej, 

w Brzustówku są problemy z dzikami i sarnami.  Izby Rolnicze monitorują te 

sprawę i nie ma jak rozwiązać  tego problemu.  

Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej-  Dziki coraz bardziej się 

rozprzestrzeniają. 

Eugeniusz Kowalewski- Koło Łowieckie KNIEJA- My staramy się dokarmiać 

dziki, ale niestety dziki chodzą gdzie chcą. 

Andrzej Rożenek- radny- Koło Łowieckie odprowadza 6,5 tysiąca podatku, my 

odprowadzamy 9 tysięcy podatku.   W tej współpracy między Błoniem, a Kołem 

łowieckim nic się nie dzieje. W ubiegłym roku biegało stado saren, a teraz 

została jedna, co się stało? 

Eugeniusz Kowalewski- Koło Łowieckie KNIEJA- Ostatnio liczyliśmy sarny, 

było ich 43, ale przeniosły się do Ostrowa. 

Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji- Czy prawdą jest, że dziki były 

puszczone na teren Januszewic? 

Eugeniusz Kowalewski- Koło Łowieckie KNIEJA- Dzikim nie były puszczane, 

zasiedlamy tereny kuropatwami, bażantami i zającami. 

Józef Dąbrowski- radny- Czy prowadzą Państwo ewidencję dzików, czy są  

odszczekiwane, czy są normy dotyczące ilości dzików?  

Stanisław Bogusławski- Koło Łowieckie KUROPATWA- Jeśli chodzi                

o liczebność dzików, to liczymy je w lasach. Burmistrz podpisuje, ile sztuk 

może być odszczelone.   

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  wnioskuję   do Przewodniczącego Rady  

Miejskiej z prośbą o zwrócenie się do Kancelarii Sejmu  w sprawie 

uregulowania spraw związanych ze szkodami łowieckimi. 
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Komisja głosami za-3, przeciw-0, wsztrz-1 pozytywnie zaopiniowała 

wniosek do Przewodniczącego Rady  Miejskiej z prośbą o zwrócenie się do 

Kancelarii Sejmu  w sprawie uregulowania spraw związanych ze szkodami 

łowieckimi. 

 

 

Ad.pkt.4 

Zapytania i wolne wnioski. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Komisji Jan Stępień zakończył 

posiedzenie Komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 8.30-11.00 

 

                                                              Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,  

                                                                   Gospodarki Żywnościowej  

                                                                          i Spraw Samorządu. 

                                                                                Jan  Stępień 

 

 

Protokołowała:                                                        

Bogumiła Kucharska 

 


