Protokół nr 1/14
z posiedzenia Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
z dnia 29.01.2014r.

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.
Komisja przyjęła porządek obrad głosami za - 4, przeciw - 0, wstrz. –0.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2013r.
2. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
3. Sprawozdanie z prac komisji za 2013r.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Zapytania i wolne wnioski.
Ad.1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2013r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 13/13 z dnia 12 grudnia 2013
roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również był
dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. Przewodniczący zapytał,
kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami za-4, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła protokół Nr 13/13 z dnia 12
grudnia 2013 rok.
Ad.2.Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Mariola Klimek- PGK w Opocznie- My odpowiadamy za drogi gminne, które
w tej chwili są przejezdne. Srogi sypiemy piaskiem i solą.
Baran Jacek- Sołtys Ostrowa- Proszę o posypanie dróg na wsi.
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Mariola Klimek- PGK w Opocznie- Na drogach gruntowych nie sypiemy
piasku. Drogi powiatowe nie są posypane.
Franciszek Cieślik – Sołtys Sobawin- Poprosił, aby drogi były posypywane
wcześnie rano.
Waldemar Kalata- PGK w Opocznie- Proszę o telefon, jeżeli jest potrzeba
posypania drogi.
Mariola Klimek- PGK w Opocznie- Objechanie dróg gminnych wymaga
czasu – 16 godzin.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Na bieżąco
współpracujemy z Naczelnikiem Miązkiem.
Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji- Proszę o odśnieżenie drogi
w Klinach.
Wiesław Wołkiewicz- radny- Podczas odśnieżania zasypywane są chodniki
i wjazdy.
Jerzy Wijata- radny- Kierowca powinien jechać wolniej, wtedy nie nasypie na
pobocze i wjazdy.
Waldemar Kalata- PGK w Opocznie- Uczulamy kierowców, aby jechali
wolniej.
Stanisław Miązek – Naczelnik wydziału GKMiOŚ- Na drodze OpocznoŻarnów chodnik jest odśnieżany przez województwo.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Na odcinku
Mroczków – Kraszków, kto inny odpowiada za utrzymanie chodnika, a kto inny
odśnieża drogi, brakuje koordynacji prac.
Józef Dąbrowski- radny- Na drogach wiejskich pług przy odśnieżarce
powinien być niżej opuszczony, żeby dokładniej odśnieżyć.
Mariola Klimek- PGK w Opocznie- Są to duże pługi , nie ma innej
możliwości ustawienia ich. W posiadaniu Urzędu Miejskiego jest koparka,
która dokładnie może zgarnąć zamarznięty śnieg.
Waldemar Kalata- PGK w Opocznie- Gmina płaci za odśnieżanie dróg.
Mariola Klimek- PGK w Opocznie- Często jeżdżę z kierowcami i sprawdzam
ich, ale wszystkich nie da się sprawdzić.
Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji- faktycznie jeżeli jest
zgłoszenie, to jest interwencja.
Ad.3.Sprawozdanie z prac komisji za 2013r.
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z prac komisji za 2013r.
/załącznik nr 5/. i poddał pod głosowanie.
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Jerzy Wijata – radny- Ten Punt nie wymaga głosowania.
Ad.4.Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Straż Miejska – zasady funkcjonowania oraz efekty pracy.
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- przedłożył
sprawozdanie z realizacji zadań przez Straż Miejską w Opocznie za
2013r./załącznik nr 6/.
W Straży pracuje 9 osób, w tym 8 strażników i komendant, brakuje czterech
funkcjonariuszy. Zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza planem działania
na 2013r. realizowano następujące zadania: ochrona spokoju i porządku
w miejscach publicznych, poprawa stanu czystości i porządku na terenie miasta
i gminy, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
bezpieczeństwo i porządek na drogach, przestrzeganie przepisów prawa
miejscowego, przeciwdziałanie w zakresie negatywnych zachowań młodzieży,
problematyka bezdomności, przeciwdziałanie w spożywaniu alkoholu
w miejscach publicznych, współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego,
instytucjami i organizacjami społecznymi, działania akcyjne, działalność
informacyjna.
Krystyna Świerczyńska- Sołtys Sitowej- Jeśli osoba , która zaszczepiła psa,
a nie otrzymała zaświadczenie, to w jaki sposób potwierdzi to szczepienie.
Barbara Wrzeszcz- Sołtys Stużna Kolonii- Co z bezdomnymi psami?
Zbigniew Badowski- Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- Wyłapujemy
te psy.
Andrzej Pacan- Sołtys Bielowic- Co zrobić z nieżywym zwierzęciem?
Stanisław Miązek – Naczelnik wydziału GKMiOŚ- Należy zgłosić do pana
Gawina, który odbiera padłe zwierzęta.
Perspektywa finansowa w oświacie na rok 2014.
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy EuropejskichPrzedstawił perspektywę finansową w oświacie na rok 2014 /załącznik nr 7/.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8/.
Komisja głosami za - 4, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok
2014.
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b) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Bernard Ziółkowski- Z-ca Kierownika OPS w Opocznie- przedstawił projekt
uchwały /załącznik nr 9/.
Komisja głosami za - 5, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
na lata 2014 – 2020.
c) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie
posiłku.
Bernard Ziółkowski- Z-ca Kierownika OPS w Opocznie- przedstawił projekt
uchwały /załącznik nr 10/.
Komisja głosami za - 5, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie warunków
odpłatności za pomoc w formie posiłku.
e) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką,
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11/.
Komisja głosami za - 5, przeciw -0 , wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
hipoteką.
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla sołectwa Bukowiec Op.
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień
Publicznych- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 12/.
Jan Wojewódzki- Sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Jakie to grunty?
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień
Publicznych- Całe sołectwo, bez wyłączeń. Po podjęciu tych uchwał będzie
obwieszczenie.
Jerzy Wijata- radny- Po pewnych dyskusjach może należy odstąpić od tego,
bo może te plany nie są potrzebne. Mieszkańcy Różannej są za tym , z tym że po
wyłączeniu tej strony od stadionu. Jeżeli będzie to dotyczyło całego terenu, to
Różanna nie chce tego planu.
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień
Publicznych- Trzeba to przeanalizować.
4

Jerzy Wijata- radny- Przedstawiłem stanowisko mieszkańców Różannej.
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień
Publicznych- Obowiązuje nas pewna umowa z projektantami, ta kwestia
należy do burmistrza.
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Jutro będzie decyzja Burmistrza.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
sołectwa Bukowiec Op.
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Sielec,
Kraszków, Mroczków Gość., Stużno.
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień
Publicznych- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 13/.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Sielec, Kraszków,
Mroczków Gość., Stużno.
Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień
Publicznych- Została Państwu przekazana informacja o zgłoszonych żądaniach
na podstawie art. 36 ust. 103 i ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz o wydanych decyzjach naliczających opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.
/załącznik nr 14/.
h) ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach,
punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 15/.
Komisja głosami za - 3, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w
publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Opoczno.
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i) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia
granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Opoczno.
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt
uchwały /załącznik nr 16/. Sprawa ciągnie się od 2002r. Społeczność Libiszowa
nie zaakceptowała Bukowca, dzieci przychodziły do gimnazjum do Opoczna.
Jest drobna poprawka w uchwale, nie umieściliśmy Międzyborza.
Komisja głosami za - 3, przeciw -0, wstrz. - 1, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu
sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Opoczno.
i) zmieniająca uchwałę Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w
sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta
Opoczna.
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnegoprzedstawił projekt uchwały /załącznik nr 17/.
Komisja głosami za - 3, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/122/11 z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na
terenie miasta Opoczna.
i) Karty Dużej Rodziny 3+.
Katarzyna Sudzius Bobrek- Podinspektor w ZSSiOL- przedstawiła projekt
uchwały /załącznik nr 18/.
Józef Dąbrowski- radny- Dane przedstawione nam mogą różnić się od
rzeczywistości, bo są z 2002r.
Katarzyna Sudzius Bobrek- Podinspektor w ZSSiOL- Nawet jeśli będzie o
50% mniej, to kwoty tez będą duże.
Jerzy Wijata – radny- Gdzie znaleźć tę kwotę w budżecie? Czy ta udzielona
pomoc będzie opodatkowana?
Józef Dąbrowski- radny- Jeżeli chodzi o podane koszty, to ja się z tym nie
zgadzam.
Jacek Baran- radny- Należy wprowadzić Kartę Małej Rodziny.
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Proszę o odrobinę smaku, grupa
radnych złożyła projekt uchwały. Proszę Pana Burmistrza, aby wypowiedział się
na ten temat.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Czemu takie dyskusje maja służyć?
Cały szum jest wokół tego, aby ludzie decydowali się na większą ilość dzieci.
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Odnoszę wrażenie, że rząd pozbywa się problemu pomocy rodzinom
wielodzietnym. Karta 3 + oferuje pomoc rodzinom wielodzietnym, a co z tymi
którzy mają dwoje dzieci i są biedni. Proponuje inne rozwiązanie, aby
wprowadzić kryterium dochodowe. Koszty Karty 3+ są zależne od tego kto
z czego będzie korzystał, te koszty w praktyce będą wyglądały inaczej. To nie
decyduje o tym, że ktoś ma 2 czy 4 dzieci.
Wiesław Wołkiewicz- radny- dla mnie jest ważne kryterium dochodowe, bo
biedne rodziny nie będą korzystały z pomocy. Dużo osób potrzebuje pomocy
i powinni z tego skorzystać.
Józef Dąbrowski- radny- Tu nigdzie nie jest napisane, że Karta 3+ ma na celu
aby rodziny miały więcej dzieci. Rodzin bogatych wielodzietnych nie ma. Jeśli
chodzi o pomoc społeczna, to nigdy nie będzie sprawiedliwa dla wszystkich.
Wszystkie dzieci powinny jeść posiłki w szkole. Spodziewałem się, ze te dane
będą zawyżone.
Andrzej Pacan – Sołtys Bielowic-Ta inicjatywa z jednej strony jest bardzo
dobra. Jeśli rodziny wielodzietne będą korzystać z usług Pływalni, MDK
i MPK, to wtedy dochody tych jednostek wzrosną. Gmina będzie dużo dopłacać
do tego spore pieniądze, a nie wszyscy tez będą z tego korzystać. To nie jest
ciekawa sytuacja dla gminy.
Jacek Baran- Sołtys Ostrowa- Czy jest planowana likwidacja karnetów na
pływalnie dla dzieci? W tej chwili jeśli dziecko ma karnet to nie płaci za
korzystanie z Pływalni.
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Osobiście jestem zwolennikiem tego
projektu uchwały, pomoc gminy rodzinom wielodzietnym jest potrzebna.
Kwestia zakupu książek do szkoły, są drogie i za każdym razem inne, zróbmy
coś, aby nie wydawać dodatkowych pieniędzy.
Józef Dąbrowski- radny- Karnet jest bezpłatny, ale dojazd na basen już płatny.
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- może powinniśmy zaproponować inna
formę pomocy.
Komisja głosami za - 2, przeciw -0, wstrz. - 3, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie: Karty Dużej Rodziny 3+.
d) zmieniająca uchwałę Nr XIII / 121 /11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia
wysokości opłat i sposobu ich pobierania.
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 19/.
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Komisja głosami za - 4, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII / 121 /11 z dnia
28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na
terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich
pobierania
i) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Opoczno w celu
zaopiniowania projektu jej podziału na gminę miejską i wiejską.
Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji- projekt uchwały otrzymaliśmy,
/załącznik nr 20/ niestety nie ma wnioskodawcy.
Józef Dąbrowski- radny- Jestem przeciwny temu stwierdzeniu, że tylko
inwestycje na wsi są realizowane, a w mieście nie. Jaki byłby dochód na
mieszkańca po podziale?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Dochód może być większy, ale i
wydatki też.
Komisja przyjęła do widomości projekt uchwały w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Opoczno w celu
zaopiniowania projektu jej podziału na gminę miejską i wiejską.
ł) zwolnień podatku od nieruchomości.
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 21/.
Jerzy Wijata- radny- W § 1 pkt.2 , budowle i grunty wykorzystywane na
prowadzenie cmentarzy. W Opocznie zajmuje się tym PGK, czy PGK prowadzi
tam działalność. Czy na cmentarzu parafialnym prowadzona jest działalność?
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Jeżeli prowadzi działalność to musi
płacić podatek.
Jerzy Wijata- radny- To w Opocznie na cmentarzu ma być płacony podatek,
czy nie?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Czym różni się administrator na
cmentarzu prowadzonym przez PGK, a parafią?
Jerzy Wijata- radny- Dałem tylko przykład.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Nie ma znaczenia, czy ten cmentarz
prowadzony jest przez PGK czy przez parafię. PGK prowadzi działalność
w formie zakładu pogrzebowego.
Jerzy Wijata- radny- Rozumiem, że na żadnym z cmentarzy nie ma
prowadzonej działalności gospodarczej, to po co ten zapis o cmentarzach.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Na drugim cmentarzu jest dom
pogrzebowy i prowadzi działalność.
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Jerzy Wijata- radny- W jakim celu służy zwolnienie w § 3?
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Gdyby nie było tego zwolnienia, to
ludzie płaciliby więcej za wodę i ścieki.
Jerzy Wijata- radny- Tu nie ma zaznaczenia, że to dotyczy PGK, a inni mogą
być zwolnieni z tego.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Myślę, że trzeba zobaczyć, co
znaczą te sieci rozdzielcze, ale sieci przesyłowe są własnością spółki, a reszta to
przyłącza.
Jerzy Wijata- radny- Jeżeli przedsiębiorstwo ma na swoim terenie sieć
wewnętrzna, to będzie zwolnione od podatku.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Czy Optex wykazuje to w deklaracji?
Nic nowego nie wprowadzamy, wcześniej też tak było, gdzie jest różnica?
Jerzy Wijata- radny- To, że był wcześniej taki zapis, nie znaczy że był on
szczęśliwy, budzi on wiele wątpliwości. Czy teraz przedsiębiorstwo ma to w
deklaracji jako budowlę, powinno zapłacić podatek od budowli.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Ten zapis jest konieczny.
Jerzy Wijata- radny- Należy to przemyśleć, w 2003r. mieliśmy na myśli
budownictwo komunalne.
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Czy gmina świadomie nie pozbywa się
dochodu? Jeżeli mówimy o obiektach sportowych, gmina ma dochód od tego
podatku.
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- z jednej strony ma Pan rację, ale przy
tych potężnych inwestycjach byłyby kolejne podwyżki. Żeby nie było zarzutu,
ze jednych zwalniamy, a drugich nie.
Komisja głosami za - 2, przeciw -0-, wstrz. - 2, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości.
i) zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16
listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału PiOL- Przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 22/.
Komisja głosami za - 4, przeciw -0-, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej
w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
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Ad.pkt.5. Zapytania i wolne wnioski.
Józef Dąbrowski – radny- zgłosił wniosek, aby założyć barierki metalowe na
poboczu drogi w Bielowicach (skrzyżowanie drogi na kolonii Stara Wieś).
Wiesław Wołkiewicz- radny- Na drodze z Woli Załężnej do Dzielnej barierka
została źle wykonana, należy tego przypilnować, aby nie marnować pieniędzy.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Jan Stępień zakończył
posiedzenie Komisji.
Czas trwania komisji w godz. 13.00-15.55

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu.
Jan Stępień
Protokołowała:
Bogumiła Kucharska

10

