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PROTOKÓŁ NR 4/15 
z posiedzenia  

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
w dniu 23 kwietnia 2015r. 

 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Irena Przyborek - Przewodnicząca 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 marcu 2015r. 
2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 

wśród nieletnich – ocena.  
3. Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno z uwzględnieniem energii 

odnawialnej.  
4. Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Opoczno – perspektywy rozwoju.  
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
6. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Irena Przyborek – Przewodnicząca Komisji – Otworzyła posiedzenie Komisji i 
powitała wszystkich obecnych. 
 
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia. 
Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji.  
Zaproszenie na Komisję wraz z porządkiem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Adn. 1.  

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2015r. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 3/15 z dnia 23 marca 2015r. był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali obrad przed 
rozpoczęciem Komisji.  
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej.  
 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 3/15 z dnia 23 marca 2015r.  
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Adn. 2.  
Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 
wśród nieletnich – ocena.  

 
a) Komenda Powiatowa Policji w Opocznie 

St. asp. Andrzej Chrobot – przedstawił informację / załącznik nr 3a do protokołu /. 
Teresa Wrzosek – sołtys Wólki Karwickiej – Czy jak się dzwoni na Policję to 
wyświetla się numer? 
St. asp. Andrzej Chrobot – Jeśli nie jest zastrzeżony to tak.  
Aneta Wdówka – sołtys Ogonowic – Czy można pociągnąć do odpowiedzialności 
osobę za niezasadne zgłoszenie na Policję? 
St. asp. Andrzej Chrobot – Nieuzasadnione wezwanie jest wykroczeniem. Wówczas 
stosuje się postępowanie mandatowe lub kieruje wniosek do Sądu o ukaranie.  
 

b) Straż Miejska w Opocznie 
Zbigniew Badowski – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie - przedstawił 
informację / załącznik nr 3b do protokołu /. 
Uzupełniamy działania Policji. Dziękuję Policji za współpracę.  
 

c) Sąd Rejonowy w Opocznie 
Brak przedstawiciela. 
Materiał stanowi załącznik nr 3c do protokołu.  
 

d) Prokuratura Rejonowa w Opocznie  
Brak przedstawiciela. 
Materiał stanowi załącznik nr 3d do protokołu.  
 

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

Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno z uwzględnieniem energii 
odnawialnej.  
 

a) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie  
Mirosław Kresiński – Przedstawiciel ZEC w Opocznie – przedstawił informację                                
/ załącznik nr 4a do protokołu /. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Chciałam zapytać o obniżkę ceny                                                     
za 1 gigadżul, czyli za zużytą energię. Czy opłaty przesyłowe też ulegną obniżce?  
Mirosław Kresiński – Przedstawiciel ZEC w Opocznie – Tak. To obniżenie na mocy 
taryfy i będzie obowiązywało od 1 kwietnia br.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Czy przedsiębiorstwo ma w planach 
rozbudowę sieci przy ul. Rolnej? 
Mirosław Kresiński – Przedstawiciel ZEC w Opocznie – W najbliższym czasie (2-3 
lata) nie.  
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b) PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren Rejon Energetyczny 
Tomaszów Maz.  

Brak przedstawiciela. 
Materiał stanowi załącznik nr 4b do protokołu.  
 

c) Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie  
Brak przedstawiciela. 
Materiał stanowi załącznik nr 4c do protokołu.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Adn. 4.  

Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Opoczno – perspektywy rozwoju.  
 
Przemysław Skrzypek – Przedstawiciel ARiMR w Opocznie - przedstawił informację                 
/ załącznik nr 5 do protokołu /. 
Iwona Sałaj – Przedstawiciel ODR w Opocznie – Wypełniamy wnioski, odpłatnie, 
cennik jest na stronie internetowej. 
Jacek Baran – sołtys Ostrowa – Metr żyta kosztuje 40 zł, pszenicy 70 zł, mleko jest po 
0,80 zł. Jeszcze trochę i wieś zginie. Obraz wsi jest wypaczony, nie jest tak pięknie, 
jak się mówi. Z czego rolnik ma spłacić kredyt na ciągnik? W Ostrowie zostało tylko                        
14 dostawców mleka.  
Iwona Sałaj – Przedstawiciel ODR w Opocznie – Są zmiany dotyczące rolników, 
którzy mają powyżej 15 ha gruntów ornych – 5% musi być przeznaczone pod obszary 
proekologiczne (efa) i najlepiej jest przeznaczyć je na ugór. Wnioski na rok 2015 są 
bardzo skomplikowane, dlatego też termin został przedłużony do 15 czerwca br.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
Adn. 5.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
 

a) Projekt uchwały  sprawie: przekazania środków finansowych                                 
dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.  

 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności– 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu /.  

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

b) Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 
2015.  

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu 
/.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Na jakim etapie jest przebudowa skrzyżowania przy 
Starostwie Powiatowym? 
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Przetarg na 
wykonanie wykonawcy odbędzie się 7 maja, do końca maja zostanie podpisana                              
z wykonawcą umowa, do 15 listopada jest termin realizacji zadania. Czerwiec, lipiec                   
to czas na przygotowanie dokumentów, potem wchodzi z robotami wykonawca. Nasze 
środki na to zadanie to 1 mln 400 tys. zł, całość inwestycji to koszt 2 mln 700 tys. zł.  
Barbara Wrzeszcz – sołtys Stużna Kol. – Kiedy będziecie realizować wioski? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Wioski 
realizujemy na miarę środków i sił.  

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

c) Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                    
w Rodzinie dla Gminy Opoczno na lata 2015 – 2020.  

Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały                                
/ załącznik nr 8 do protokołu /.  

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

d) Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych 
położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha 
Kossaka.  

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - 
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /. 
Ten plan miejscowy przygotowany został w związku ze sprawą lokalizacji 
Przedszkola przy u. Kopernika. Chodzi o zablokowanie takich pomysłów. To 
zainicjowanie procedury, która potrwa ok. roku.  

Komisja przyjęła do wiadomości  projekt uchwały.  
 

e) Projekt uchwały w sprawie: określenia przestanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno                                     
oraz warunków i zasad korzystania z nich.   

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /. 
Jarosław Jurowski – radny – prosi, aby na przystankach autobusowych 
znajdowały się kosze na śmieci.  

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

 
f) Projekt uchwały w sprawie: zmiany planu pracy Rady Miejskiej                                

w Opocznie na rok 2015.   
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Komisja głosami: za – 3,  przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
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g) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora MDK                  
w Opocznie /Pani Lidia Stanek/.  

Pismo skarżącej, które wpłynęło w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 12                   
do protokołu.  

Komisja została poinformowana, że Komisja Oświaty przygotuje projekt 
uchwały. 
 
Adn. 6.  

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Pan Robert Cichański – mieszkaniec Opoczna – przypomina temat 
procedur zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy 
Opoczno.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Myślę, że temat wróci na sesji 
czerwcowej.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Chciałem zapytać o dostawę  kruszywa – czy umowa 
na dostawę została podpisana i kiedy będziemy mogli korzystać z niego? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Nie mam 
informacji z Zamówień Publicznych, że umowa została podpisana. Potrzeby należy 
zgłaszać do Pana Tadeusza Piekarskiego. On dysponuje sprzętem, określa 
harmonogram robót. Jeśli stwierdzi zasadność robót to będą one realizowane.  
 
 
Z pozostałymi opisowymi materiałami sesyjnymi Komisja zapoznała się.  
Stanowią one załączniki do protokołu z sesji Rady Miejskiej w dn. 29 kwietnia 2015r.  
 
 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.30  
 
 
 
 
 
 

                               Przewodnicząca Komisji  
Protokołowała                                         Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i 

Spraw                                 
Samorządu 

 
Bogumiła Kędziora                                                             Irena Przyborek      
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