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                                                PROTOKÓŁ  Nr  8 /14 

   Z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 

Samorządu w dniu 25 sierpnia  2014r.   

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Janina Pęczek  – Wiceprzewodnicząca 

Komisji.                                                                                                                     

Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu.                                                                                                                    

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.              

Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który 

komisja przyjęła: za – 4. przeciw – 0, wstrz. – 0. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w czerwcu i lipcu 2014r. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2014r.                       

z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych.  

3. Ocena przygotowania bazy dydaktycznej do nowego roku szkolnego 

2014/15 – realizacja założeń organizacyjnych. 

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2014r.  

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  

6. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad. pkt. 1. 

Prowadząca posiedzenie poinformowała, że protokoły z posiedzenia  komisji              

w czerwcu i lipcu były do wglądu w Biurze Rady.                                                              

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                         

z posiedzenia komisji  w czerwcu. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół                           

z posiedzenia komisji  w lipcu. 

Ad. pkt. 2. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy w I półroczu 2014r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 

Ad. pkt. 3 

Plaskota Janusz – Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat 

przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.  

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – do Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej zgłaszają się rodzice z prośbą o sprawdzenie dojrzałości szkolnej 

dziecka. 27 dzieci uzyskało informację o odroczeniu pójścia do szkoły, nie 

wszystkie dzieci są gotowe na pójście do szkoły. 
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W Przedszkolu Nr 4 został uruchomiony dodatkowy oddział 5 – latków. 

Uczniowie klas pierwszych otrzymają podręczniki bezpłatnie. Jedna ze szkół 

pozostała przy wydawnictwie, z którym już wcześniej współpracowała, jest to 

wydawnictwo NOWA ERA. Odbyło się spotkanie MPK z dyrektorami szkół 

dotyczące dowozu uczniów do szkół. Wspólnie z Policją dokonano objazdu 

przystanków, oznakowania  pod względem bezpieczeństwa dzieci. 

      Komisja głosami: za- 5, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie oceniła 

przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.  

Ad. pkt. 4. 

Krzysztofik Ewa – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła  sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2014r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

W ramach Gminnego Programu realizowane są następujące zadania: 

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej, prowadzenie zajęć sportowych, wspomaganie 

działalności stowarzyszeń i organizacji na rzecz rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.  

 

Bednarczyk Stanisława - nacz. Wydz. Rolnictwa – poinformowała, że będzie 

przedstawiony na sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

podwyższenie kwoty hipoteki. 

Poinformowała, że do tej pory nie wpłynęły zgłoszenia o odznaczenia dla 

rolników na dożynki gminne. 

 

Ad. pkt. 5.       Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

Matusiewicz Monika – dyr. MDK w Opocznie – przedstawiła informację na 

temat funkcjonowania świetlic wiejskich. 

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Wołkiewicz Wiesław – radny – na jakim etapie jest budowa świetlicy                         

w Karwicach?   

Winiarski Jerzy – sołtys z Karwic – budowa świetlicy jest już na ukończeniu. 

Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – nie ma zagrożenia przy budowie tej 

świetlicy. Poinformował, że w ustawie są zapisy, że można wprowadzić zmiany 

w zakupach. Należy zrobić zebrania wiejskie i jeśli są zmiany w zakupach to 

należy zgłosić. W funduszu sołeckim jest  zapisany zakup namiotów, gdyż  

zbliżają się dożynki gminne.    

Wijata Jerzy – radny – Burmistrz mówił, że nie można robić zmian, korekta była 

możliwa do marca. 
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Skorupa Józef – sołtys z Różanny – mamy 11 tyś zł, które chcemy wykorzystać 

i boimy się, że nam przepadną. 

Wiktorowicz Jarosław – z – ca Burmistrza – w tym roku Dożynki organizuje 

MDK, który już otrzymał środki finansowe na ten cel.   

Komisja informację przyjęła do wiadomości.  

 

Prowadząca posiedzenie Janina Pęczek poinformowała, że jest projekt 

stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec propozycji wdrażania ideologii 

gender. 

Projekt stanowiska znajduje się w załączniku nr 8 do protokołu.  

 

Rożenek Andrzej – radny – takie stanowisko powinniśmy przyjąć, aby nie 

wprowadzać do życia rodzinnego ideologii gender. 

Wijata Jerzy – radny – prosi o wytłumaczenie co to jest ideologia gender i w 

jakich formach przejawia się na terenie naszej gminy. 

Wołkiewicz Wiesław – radny – obecnie osoby homoseksualne mają większe 

prawa jak normalna rodzina.  

Dąbrowski Józef – radny – prawdopodobnie dziecko czy to chłopiec czy 

dziewczynka będzie można zapisać dopiero jak dorośnie. 

Wijata Jerzy – aby można protestować to musimy mieć konkretną informację. 

Rożenek Andrzej – radny – jeżeli nie będzie obecnie sprzeciwu to za 2 – 3 lata 

ta ideologia wejdzie w życie. Jest wprowadzana w życie stopniowo. 

Parlamentarzyści w niektórych przypadkach uchwalają niedobre prawo i należy 

się temu sprzeciwiać. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła projekt 

stanowiska w sprawie gender. 

 

Wiktorowicz Jarosław – z-ca Burmistrza – poinformował, że w ustawie jest 

zapis, że po uchwaleniu budżetu i nie później jak do 31 października sołectwo 

może zgłosić zmianę funduszu sołeckiego. Zmiana musi być podjęta na zebraniu 

sołeckim i ujęta w protokole. 

 

Projekty uchwał. 

 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

środków finansowych z Funduszu Spójności. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

 

Prowadząca posiedzenie Janina Pęczek poinformowała, że jest projekt uchwały 

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Opoczno. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Wijata Jerzy – radny – wnioskuje, aby z § 3 wykreślić podpunkt 1 i 2. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła wniosek. 
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały wraz z wnioskiem.  

 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Projekt uchwały wraz z objaśnieniem stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0, pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2014 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1, pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie -  przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Wijata Jerzy – radny – wzrost cen jest symboliczny. Przybywa sieci 

wodociągowej a nie przybywa ścieków. 

Rożenek Andrzej – radny – z jakich miejscowości nie wzrasta odbiór ścieków? 

Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie – np. w Libiszowie tylko 60% 

gospodarstw zawarło umowy na odbiór ścieków.  

Dąbrowski Józef – radny – czy nowe budynki mogą być podłączone do 

kanalizacji? 

Pacan Jacek – Prez. PGK w Opocznie – służby Burmistrza już zajęły się 

projektowaniem kanalizacji w Bielowicach. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz  – Burmistrz już podjął decyzję w sprawie 

postępowania administracyjnego, aby właściciele posesji podłączali się do 

kanalizacji. Straż Miejska też sprawdza, gdzie są odprowadzane ścieki. 

Ziębicka Janina – księgowa PGK – największym dłużnikiem jest OPTEX, są 

również dłużnicy indywidualni.  

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2, pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

 

Prowadząca posiedzenie Janina Pęczek poinformowała, że jest projekt uchwały 

w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 8 do protokołu. 

Rożenek Andrzej – radny – mówimy o zamykaniu szkół bo nie ma dzieci, myślę 

że powinniśmy pomóc młodym rodzicom. 

Wijata Jerzy – radny – temat ten należy prawnie dopracować. 

Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – jest to poważny problem prawny, 

finansowy i należy go dokładnie omówić. 

Krzysztofik Edyta – kier. Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie.  
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Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 6 do protokołu. 

Wijata Jerzy – radny – z przedstawionych dokumentów wynika, że to jest 

jednostka gminy. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – jest to zapis organu kontrolującego. 

Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Opoczno.  

Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 14 do protokołu. 

Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 

Trojnar Ewa – insp. w Wydz. GKM i OŚ – przedstawiła projekt uchwały                    

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Zięby z dnia 2 lipca 2014r. 

Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 15 do protokołu. 

Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 

Trojnar Ewa – insp. w Wydz. GKM i OŚ – przedstawiła projekt uchwały                    

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Gapysa z dnia 4 lipca 2014r. 

Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 16 do protokołu. 

Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 

Trojnar Ewa – insp. w Wydz. GKM i OŚ – przedstawiła projekt uchwały                    

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Norwida                     

4 w Opocznie.  

Projekt uchwały stanowi  załącznik nr 17 do protokołu. 

Komisja projekt uchwały przyjęła do wiadomości. 

Kożuchowski Kazimierz – Sekretarz – poinformował, że są przygotowywane 

jeszcze dwa projekty uchwał: w sprawie obwodu głosowania w Szpitalu                    

i podwyższenie kwoty hipoteki.  

Ad.pkt.6            Zapytania i wolne wnioski. 

 

Cieślik Franciszek sołtys z Sobawin prosi o wydłużenie czasu pracy doktora 

Weterynarii w danej miejscowości w czasie szczepienia psów. Pyta również, czy 

jedna igłą można szczepić kilka psów.  

Wobec braku  pytań prowadząca obrady  podziękowała i zakończyła 
posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 9.30 – 13.15  

Protokołowała                                                                Wiceprzewodnicząca Komisji 

M.Gonsiewska                                                                      Janina Pęczek                 
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