
PROTOKÓŁ NR 13/13 
z posiedzenia  

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
w dniu 12 grudnia 2013r. 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień– Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników urzędu 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 poddał pod głosowanie porządek obrad. 
Komisja przyjęła porządek obrad głosami za - 3, przeciw - 0, wstrz. –0. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w listopadzie 2013r. 
2. Budżet gminy na rok 2014. 
3. Plan pracy Komisji na rok 2014. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
5. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad.pkt.1.Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w listopadzie 2013r. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 11/13  z dnia 12 listopada 
2013r. i  Nr 12/13  z dnia 26 listopada 2013r. były wyłożone do wglądu w 
Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były  dostępny na sali obrad przed 
rozpoczęciem Komisji.  
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły  w wersji 
przedłożonej.  
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokoły                                   
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 
Samorządu Nr 11/13  z dnia 12 listopada 2013r. i  Nr 12/13  z dnia 26 
listopada 2013r. 

Ad.pkt.2.Budżet gminy na rok 2014. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt budżetu na 2014 rok. 
/załącznik nr 4/. 
Edward Madej- Sołtys Klin- Kiedy będzie u nas oświetlenie? 



Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-  W 2014r. oświetlenie  nie jest ujęte                  
w budżecie. 
Marek Wijata- Sołtys Sołku- Czy jest ujęta droga od Kościoła do Cmentarza? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-  To będzie ujęte w planie, po zatwierdzeniu 
budżetu. 

 
Ad.pkt.3.Plan pracy Komisji na rok 2014. 
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Przedstawił Plan pracy Komisji na rok 
2014. /załącznik nr 5/. 
Jerzy Wijata- radny- Najważniejsze rzeczy w Planie są ujęte, pewnych rzeczy 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Plan Pracy Komisji jest otwarty, w trakcie 
można zająć się pewna problematyką i zagadnieniami.  
Marek Wijata- Sołtys Sołku- Może oświetleniem należy się zająć. 
Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji- Sytuacja energetyczna            
w Gminie Opoczno jest w kwietniu. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- W kwietniu jest też punkt – Stan 
rolnictwa w gminie. 
Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji- Było tak  w tamtym roku. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Ten punkt należy 
przeredagować- Informacja o stanie rolnictwa w gminie, chodzi                           
o przeredagowanie. 
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Proponuję, aby punkt 3 był zmieniony- 
Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Opoczno. 
Komisja głosami: za - 4, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
Plan pracy Komisji na rok 2014. 

Ad.pkt.4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.  
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 6/. 
Otrzymaliśmy zwrot do zadania inwestycyjnego- patio w MDK, w związku z 
czym są drobne zmiany, zmienione są tez kwoty dotacji oraz w dziale oświaty. 
Będzie budowana nowa kotłownia na ulicy Limanowskiego 3.  
Komisja głosami: za - 4, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 
2013.  
 



b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 
2014 – 2029. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 7/. 
Komisja głosami: za - 4, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 

c) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2014 rok. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8/. 
Komisja głosami: za - 4, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 
2014 rok. 

d) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 9/. 
Komisja głosami: za - 4, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: przejęcia prawa własności nieruchomości do 
zasobu mienia komunalnego. 

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 
położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień 
Publicznych- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 10/. Wpłynął wniosek   
o budowę domu na tamtym terenie, ze względu na to należałoby wybudować 
drogę, ale żeby nie ponosić takich kosztów wygodniej będzie, jeśli zmienimy 
plan zagospodarowania przestrzennego, wjazd na działkę będzie z przedłużonej 
ulicy Świerkowej. Wnioskodawca wykona zjazd we własnym zakresie. 
Komisja głosami: za - 4, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

f) wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Opoczno na sztandarze 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 11/. 



Komisja głosami: za - 4, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy 
Opoczno na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu. 

g) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014. 
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Materiały otrzymaliśmy, czy ktoś ma 
uwagi do Planu Pracy Rady Miejskiej na rok 2014 /załącznik nr 12/. 
Komisja przyjęła do widomości projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia 
planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014. 
 

h) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na rok 2014. 
Komisja głosami: za - 4, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie:: zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na 
rok 2014. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-   Dziś otrzymaliśmy projekt uchwały 
Karta Dużej Rodziny 3+./ załącznik nr 10/. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Otrzymali to Państwo                   
z inicjatywy Klubu Radnych PiS. Podstawa prawna  pozwala na podjecie takiej 
uchwały, jest to jeden z programów pomocy społecznej, Rada może to 
wprowadzić. Zespół Ewidencji Ludności Dowodów Osobistych analizuje jak 
dużo rodzin to dotyczy na chwilę obecną, żeby wiedzieć jakie to będą 
konsekwencje. Wnioskodawcy żadnych analiz finansowych nie przeprowadzili. 
Jerzy Wijata-radny- W tej uchwale nie ma zapisu, że dotyczy to osób 
korzystających z OPS. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Innych danych nie mamy, nie są 
to dane pełne. 
Jerzy Wijata-radny- Klub PiS proponuje, aby Rada podjęła uchwałę dotyczącą 
każdej rodziny wielodzietnej, bez względu na dochód. Chcę znać skutki 
finansowe, wnioskodawcy tego nie przedstawili. Czy ustawodawca zwalnia te 
rodziny od podatku dochodowego? Kto to będzie wyliczał podatki? 
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-   Mam wrażenie, że żaden z członków 
komisji nie jest przeciwny tej uchwale, chodzi raczej o jej sprecyzowanie. 
Sytuacja rodzin wielodzietnych jest nieciekawa. 
Józef Skorupa- Sołtys Różannej- Zamysł jest dobry, tylko żeby to było            
w formie zniżki 50%. 
Jerzy Wijata-radny- Mnie chodzi o to, aby nie  pokrzywdzić tych co mają 
niskie dochody, trzeba wprowadzić ograniczenia. Należy to przeanalizować.  
 



Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: Karta Dużej 
Rodziny 3+. 

Ad.pkt.5. Zapytania i wolne wnioski. 
Józef Dąbrowski- radny- Proszę o wykoszenie rowów przydrożnych w 
Bielowicach. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Do kiedy ta firma obsługuje  oświetlenie? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Do końca roku. 
Józef Dąbrowski- radny- Odnośnie Karty 3+, jakie koszty poniesie Gmina, 
jeśli przegłosujemy te uchwałę. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- To pytanie nie do mnie. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ja będę wnioskował na sesji, aby to 
przenieść na kolejna sesję, po przeanalizowaniu tej uchwały. 
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 9.00-9.50 

                                                              
                                                        Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  

                                                                   Gospodarki Żywnościowej  
                                                                          i Spraw Samorządu. 
                                                                                Jan  Stępień 
 

 

Protokołowała:                                                        
Bogumiła Kucharska 
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