PROTOKÓŁ NR 11/14
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
w dniu 10 listopada 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.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w październiku 2014r.
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 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
5. Omówienie projektu budżetu na 2015 rok – wnioski.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
7. Zapytania i wolne wnioski.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji – Otworzył posiedzenie Komisji i powitał
wszystkich obecnych.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia.
Jerzy Wijata – radny – Nie mamy jeszcze projektu budżetu. Ustawowy termin
dla Burmistrza jest do 15 listopada.
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji – Uważam, że podyskutować możemy.
Jerzy Wijata – radny – Nie mamy projektu budżetu to nad czym mamy debatować?
Jarosław Wiktorowicz – Zastępca Burmistrza Opoczna – Zasadny jest wniosek
radnego Wijaty, by wycofać punkt z porządku posiedzenia, z uwagi na brak materiału.
Natomiast Przewodniczący chce zrealizować plan pracy komisji ustalony w ubiegłym
roku.
Nie mając projektu budżetu radni nie mają nad czym debatować.
Prace nad budżetem trwają. Na sesji otrzymacie informację.
Andrzej Rożenek - radny – Ze względu na brak informacji na temat skutków podjęcia
uchwały w sprawie podatku od nieruchomości nie można dyskutować nad budżetem.
Wnioskuję o wycofanie z porządku posiedzenia punktu 5 „Omówienie projektu
budżetu na 2015 rok”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 wycofała z porządku
posiedzenia punkt „Omówienie projektu budżetu na 2015 rok – wnioski”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia po zmianie.
Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, po zmianie,
który komisja przyjęła głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0.
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Adn. 1.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w październiku 2014r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 10/14 z dnia 23 października 2014r. był
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na
sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 10/14 z dnia 23 października 2014r.
Adn. 2.
Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
a) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Jacek Wrzosek – Biuro Powiatowe ARiMR - przedstawił informację / załącznik nr 2
do protokołu /.
Franciszek Cieślik – Sołtys Sobawin – Pan powiedział, że będzie trudno wypełnić
wnioski o dopłaty - co w związku z tym?
Jacek Wrzosek – Biuro Powiatowe ARiMR - Przeprowadzamy szkolenia na terenie
Powiatu Opoczyńskiego.
b) Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wojewódzki Inspektorat w Łodzi
Oddział w Opocznie
Mirosław Karasiński – Kierownik Oddziału w Opocznie – przedstawił informację
/ załącznik nr 3 do protokołu /.
Uspokoję Państwa – nie stwierdziliśmy na dzień dzisiejszy występowania na naszym
terenie upraw kukurydzy GMO.
c) Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
Biuro Rady Powiatowej Powiatu Opoczyńskiego
Elżbieta Dorocińska – Przewodniczący nie upoważnił mnie do występowania w jego
imieniu i dostęp do informacji mam ograniczony. Działamy, by zmienić prawo
łowieckie na korzyść rolnika. Będziemy pomagać w wypełnianiu wniosków do
ARiMR, ale jeszcze sami nie mieliśmy szkolenia w tym zakresie. Na pewno rolnik
sam nie poradzi sobie z wypełnieniem wniosku. Liczę na współpracę z ODR.
Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

2

d) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Rejonowy Zespół Doradców w Opocznie
Brak przedstawiciela. Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
e) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Terenowy Inspektorat w Białaczowie
Brak przedstawiciela. Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
f) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku
Brak przedstawiciela. Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
g) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich
Brak przedstawiciela i brak materiału.
Komisja przyjęła do wiadomości informację z prac samorządu rolniczego
i jednostek obsługi rolnictwa.
Adn. 3.
Stan sanitarno-weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.
a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie
Marianna Rożej – Specjalista - przedstawiła informację / załącznik nr 8 do protokołu
/.
Niepokojąca jest liczba zachorowań na HIV – 4. Jak to z chorobami zakaźnymi bywa
ta liczba to wierzchołek góry lodowej. Apeluję do Państwa i do rodziców,
aby uświadamiać młodzież.
Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast brak dopalaczy na naszym terenie. Był pewien
incydent, ale dotyczył przyjezdnych.
Zagrożenie wirusem EBOLA jest, ale to choroba tropikalna. Nie można zarazić się
przez kontakt bezpośredni, przez dotyk, tylko przez mocz, krew i łzy. Podanie
surowicy ratuje życie. Mieliśmy 17 przypadków podejrzeń, ale okazało się, że to
malaria.
b) Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii - przedstawił informację
/ załącznik nr 9 do protokołu /.
Non stop monitorujemy 14 chorób zakaźnych zwierząt. Dużo naszych kontroli
dotyczy zwierząt i produktów odzwierzęcych służących jako pożywnie. O stanie
rolnictwa świadczy pogłowie zwierząt.
Józef Dąbrowski – radny – Jak wygląda sytuacja ze szczepieniami psów?
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii - Sytuacja się nie
pogorszyła. Nie mam jeszcze statystyk za ten rok.
Józef Dąbrowski – radny – Były przeprowadzane kontrole pasz w gospodarstwach
rolnych. Czy będzie to kontynuowane?
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii - Tak.
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Józef Dąbrowski – radny – Kupuję mięso drobiowe. Raz jest słodkie, a innym razem
normalne. Od czego to zależy?
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii - Odżywianie drobiu ma
bardzo ważne znaczenie dla jego smaku.
Franciszek Cieślik – Sołtys Sobawin – Ustalamy punkty szczepienia psów na wsi.
W jednym się lekarz pojawił, w drugim nie. ¼ w Sobawinach psów do dzisiaj nie jest
zaszczepiona.
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Sprawdzę, pierwszy raz
słyszę.
Franciszek Cieślik – Sołtys Sobawin – Ile można psów zaszczepić?
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Jednego.
Franciszek Cieślik – Sołtys Sobawin – Jest Pan, który zaszczepił więcej psów.
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Proszę podać mi
świadków, będę to rozpatrywał.
Krystyna Świerczyńska – Sołtys Sitowej - W roku 2013 lekarzowi, który szczepił psy
w Sobawinach zabrakło zaświadczeń. Psy zostały zaszczepione, pieniądze pobrane,
zaświadczenia miały zostać dowiezione do mnie, do tej pory ich nie ma.
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Sobawiny i Sitowa zapisałem, wyjaśnię i odpowiem.
W prawie nie ma obowiązku jechać na wieś zaszczepić pas. Robimy to dla wygody
ludzi. Cena nie zmieniła się od 8 lat i wynosi 20 zł.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – W Modrzewiu dziki przeorały boisko,
w Kraśnicy przeorały łąki. Jaka jest wartość użytkowa mięsa z dzika? W ostatnich lata
to plaga. Dlaczego nie strzelamy ich więcej?
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Mięso z dzika ma swoją
wartość odżywczą, ale trzeba bardzo uważać na włośnicę.
W ostatnich dniach odebrałem telefon od Naczelnika Miązka o dwóch ubitych dzikach
w okolicach Kraśnicy, wspólnie z Panem Gawinem pojechałem na miejsce i okazało
się, że został jeden dzik. Nie będę przecież chodził po domach i szukał drugiego dzika.
Obowiązkowo robimy sekcję dzika. Dzik chory daje się łatwo zabić. Dziki powinny
być odstrzeliwane w większej liczbie, ale to kwestia Kół Łowieckich.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Cieszę się, że kieruje Pan lekarzy do szczepienia psów
na wsi. Nie wyobrażam sobie, aby psy przywozić do miasta. Niestety ludzie często
lekceważą temat – zrywają ogłoszenia, albo w ogóle ich nie czytają.
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Najgorzej jest w małych
miejscowościach, w dużych wszystko „gra”.
Józef Kaśkiewicz – Sołtys Modrzewia – Jeśli ktoś potrąci dzika samochodem, weźmie
go sobie i przyjedzie do Weterynarii na zbadanie mięsa, to czy Weterynaria ma
obowiązek poinformować o zdarzeniu Koło Łowieckie?
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Lekarz Weterynarz ma
obowiązek zbadać mięso, nie może odmówić. Dzik jest własnością Skarbu Państwa.
To ten człowiek ma obowiązek powiadomić o zdarzeniu.
Marianna Rożej – Specjalista w Inspekcji Sanitarnej – Dziki są konsumowane. Jeśli
mięso z dzika jest poddane obróbce termicznej w wys. 60 stopni, dobrze wysmażone,
to jest bezpieczne. W 80% dziki mogą być skażone włośnicą. Ryzyko jest wysokie.
Poza tym ssaki są narażone na wściekliznę i żadna obróbka termiczna nie pomoże.
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Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – opowiedział o przypadku
wścieklizny i włośnicy.
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat stanu sanitarnoweterynaryjnego w rolnictwie na terenie gminy.
Adn. 4.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekty uchwał / załącznik nr 11 do protokołu /.
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Marianna Rożej – Specjalista w Inspekcji Sanitarnej – Temat narkomanii należy do
Policji, a temat dopalaczy do Sanepidu. Optymistyczne jest to, że nie stwierdziliśmy
na naszym terenie obecności dopalaczy, bo to zagrożenie zdrowia i życia.
Adn. 5.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
a) Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Na sesji wprowadziliśmy tę uchwałę, potem ją
wycofaliśmy, nie rozumiem, jest sens głosować drugi raz?
Andrzej Rożenek – radny - Ile budynków, ile instytucji skorzystałoby na tej uchwale?
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – Tylko PGK.
Andrzej Rożenek – radny - Dlaczego mamy preferować jeden zakład?

Proszę, aby do czasu sesji przygotować informację na temat skutków
finansowych podjęcia uchwały – ile środków nie wpłynie do budżetu Gminy
- z jakiej kwoty podatku zwolnimy Spółkę PGK.

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – Tak został
skonstruowany projekt uchwały. Zgodnie z nim zwolnienie przysługiwałoby nie tylko
Spółce PGK, ale zakładom zajmującym się taką działalnością, z tym że na naszym
terenie działa tylko PGK.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – To zwolnienie przedmiotowe, nie
podmiotowe. Tłumaczono, że zwolnienie sięgałoby kwoty ok. 400 tys. zł. Jeśli nie
wprowadzimy tego zwolnienia to koszty opłaty za śmieci wzrosną o 30%. Odbiorcy
odpadów komunalnych uwzględnią to w przetargu i obciążą mieszkańców. Obejmie to
inne Gminy, jeśli PGK w Opocznie zostanie Instalacją Regionalną. Jeśli Rada Miejska
zachowa podatek na dotychczasowym poziomie to odbije się to na nas – wytwórcach
śmieci, chyba że kolejna Rada Miejska rozważy to zwolnienie.
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Jan Stępień – Przewodniczący – Jestem za tym, aby kolejna Rada zajęła się tym
tematem. Inni mogą mieć pretensje, jeśli zwolnimy tylko Spółkę PGK. Sekretarz
mówi, że można temat załatwić inną drogą.
Poza tym wszyscy mieszkańcy Gminy Opoczno ponieśli koszty budowy wysypiska
śmieci. Czym się różni cena odbioru śmieci od mieszkańca Opoczna i innych Gmin,
którzy nie ponieśli tego kosztu? Według mnie Spółka z o.o. powinna zarabiać na
innych Gminach i przywozić do nas te pieniądze.
Jerzy Wijata – radny – Nie ma możliwości wyłonienia firmy, która zajmuje się
odbiorem odpadów komunalnych, innej niż w drodze przetargu. Nie rozumiecie
Państwo idei, zasadności tematu. Podatku od nieruchomości – nie podnosimy,
zostawiamy go na poziomie ubiegłorocznym. Zmiana dotyczy tylko zwolnienia wobec
budowli. Opłata za odpady wzrośnie, jeśli tej uchwały nie podejmiemy. Obciążenie
opłatą spadnie na mieszkańców. Przetarg reguluje wysokość ceny za odbiór odpadów.
Jan Stępień – Przewodniczący – Wysypisko odpadów powinno przynosić zysk i środki
wydane na jego budowę powinny się zwrócić. To jest nasza Gmina i powinniśmy o nią
dbać.
Jerzy Wijata – radny – Spółka PGK powinna wykonywać zadania dla naszych
mieszkańców. W praktyce działalność PGK wychodzi poza naszą Gminę. Kilogram
odpadów z Gminy Sławno powinien być droższy, niż w Gminie Opoczno. Nie należy
narzucać kolejnego obciążenia na naszych mieszkańców.
Andrzej Rożenek – radny – Wnioskuję, aby wycofać projekt uchwały, z uwagi na brak
Burmistrza, Sekretarza i Prezesa PGK.
Jerzy Wijata – radny – Uchwały nie zmieniamy, tylko rozmawiamy o zmianie pkt. 3
uchwały. Rada już się wypowiedziała na sesji – nie podjęła nowej uchwały i
obwiązują stawki podatku od nieruchomości ustalone na 2014 rok.
Andrzej Rożenek – radny – Nie musimy dzisiaj podejmować decyzji, bo Burmistrz
może umorzyć podatek dla PGK.
Jerzy Wijata – radny – Mówimy, aby Burmistrz nie umarzał podatków, a tu mówimy
aby umorzyć podatek dla PGK.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – Gdy firma przekroczy
próg umorzeń to może być zastosowana ustawa de minimis.
Jan Stępień – Przewodniczący – Może wydzielić wysypisko ze Spółki PGK. Nie
trzeba będzie uchwalać podatków.
Z uwagi na wniosek radnego Rożenka, komisja głosami: za – 5, przeciw – 0,
wstrz. – 0 przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
b) Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2015
rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Opoczno na 2015 rok”.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.
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Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy
Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 21015”.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Adn. 6.
Zapytania i wolne wnioski.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.40

Protokołowała

Bogumiła Kędziora

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i
Spraw
Samorządu
Jan Stępień
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