PROTOKÓŁ NR 7/14
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
w dniu 22 lipca 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.
Przewodniczący komisji przedstawił, a komisja przyjęła porządek obrad głosami
za – 4, przeciw – 0, wstrz. - 0.
Porządek posiedzenia:
1. Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno
w roku 2014”.
2. Materiały siewne – perspektywy i zagrożenia związane z GMO.
3. Zapytania i wolne wnioski.
Adn. 1.
Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno
w roku 2014”.
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
przedstawiła materiały stanowiące załącznik nr 2 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie zgłoszone
do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w roku 2014”
Komisja głosowała następująco: za: 5, przeciw – 0, wstrz. – 0.

kandydatury

Komisja przedłużyła termin zgłoszeń do dnia 31 lipca br.
Kandydatury, które zostaną zgłoszone do odznaczenia po dniu posiedzenia Komisji,
zostaną zaopiniowane na posiedzeniu Komisji w sierpniu.
Adn. 2.
Materiały siewne – perspektywy i zagrożenia związane z GMO.
Iwona Sałaj – Ośrodek Doradztwa Rolniczego – przedstawiła informację stanowiącą
załącznik nr 3 do protokołu.
Nasza instytucja nie ma styczności z GMO. Nie prowadzimy badań na temat korzyści
i wad stosowania materiałów siewnych genetycznie modyfikowanych.
Mirosław Karasiński – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – przedstawił
informację stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.
W Polsce nie ma możliwości uprawy roślin genetycznie modyfikowanych.
Jerzy Wijata – radny – Nie można mówić, że nie ma wad stosowania GMO, skoro jest
Rozporządzenie wprowadzające zakaz.
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Mirosław Karasiński – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Przyczyny zakazu
mogą być zupełnie inne. W innych krajach GMO jest dopuszczalne. Niczym się nie
różnimy pod względem biologii. Wśród biologów nie ma jednoznacznej opinii,
stanowiska w sprawie GMO. Ja, jako inspektor, mogę tylko egzekwować
przestrzeganie przepisów dotyczących zakazu stosowania GMO, nie wnikam
w niuanse prawne.
Janina Pęczek – Przewodnicząca – W Polsce jest najbardziej ekologiczna żywność.
Może rolnicy nie chcą, by to się zmieniło. Pamiętam, że były protesty rolników przed
Sejmem – chcieli, by wprowadzić zakaz sprowadzania do Polski GMO.
Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Op. – Czy planowane są punkty, w których rolnicy
będą mogli kupić nasiona zbóż i ziemniaków? Kiedyś był Rynek Rolny.
Iwona Sałaj – Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Najbliżej jest Sulejów, gdzie można
kupić materiały siewne.
Janina Pęczek – Przewodnicząca – Zabiegajcie o utworzenie takiego punktu na terenie
Gminy lub Powiatu Opoczyńskiego.
Mirosław Karasiński – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – W Sulejowie nie
ma stricte punktu sprzedaży nasion. Tam jest stacja oceny nasion, choć i je sprzedają.
Rolnik wychodzi od nich z pełną informacją na temat materiału siewnego.
Janina Pęczek – Przewodnicząca – Pamiętam, że Pan Karsiński, kiedy pełnił funkcję
radnego, wnioskował, by występować w obronie naszego ziemniaka.
Józef Dąbrowski- radny – Jest jeszcze choroba ziemniaka bakterioza?
Mirosław Karasiński – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – To była taka
choroba, że nie można było zwalczać jej środkami chemicznymi, tylko nabywać
ziemniaki kwalifikowane z takim prawdopodobieństwem, że nie będą porażone
bakteriozą. Uprawa ziemniaka stała się nieopłacalna. Zbyt duże koszty trzeba ponieść
na ochronę ziemniaka. Z tego powodu uprawa ziemniaka na naszym terenie
zmniejszyła się. Zagłębiem ziemniaka jest Powiat Sieradzki.
Adn. 3.
Zapytania i wolne wnioski.
Andrzej Pacan – sołtys Bielowic – Kiedy Spółka PGK zmniejszy koszt oczyszczania
szamba ( na wsiach koszt wynosi ponad 20 zł za 1 m sześć, w Opocznie to ok. 8 zł ).
Jeśli koszt oczyszczania szamba będzie niższy to będzie więcej chętnych. Prosiłem
Prezesa PGK o kalkulację. Do tej pory nie otrzymałem żadnej informacji.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji zakończono posiedzenie.
Godz. rozpoczęcia posiedzenia 13.00, godz. zakończenia posiedzenia 13.40

Protokołowała
Bogumiła Kędziora

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw
Samorządu
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