PROTOKÓŁ NR 10/15
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
w dniu 1 października 2015 r.
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 protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu 2015r.
2. Czystość i porządek w gminie – ocena.
3. Ocena realizacji wypoczynku letniego.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. 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 – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad.1.

Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu 2015r.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 8/15 z dnia 26 sierpnia 2015r. i Nr 9/15 z dnia
17 września 2015r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również
dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokoły w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 8/15 z dnia 26 sierpnia 2015r.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 9/15 z dnia 17 września 2015r.
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Ad.2.

Czystość i porządek w gminie – ocena.
Dominika Chybowska – Inspektor w Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – przedstawiła informację / załącznik nr 2a do protokołu /.
Materiał ze Spółki PGK stanowi załącznik nr 2b do protokołu.
Jarosław Jurowski - radny – Ostatnio był problem z kotami, że nie chcieli przyjąć ich
na schronisku.
Dominika Chybowska – Inspektor w Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – Gmina finansuje sterylizację psów i kotów.
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący – Zgłosił, że połowa chodnika
w Libiszowie – od Kościoła do Szkoły jest zarośnięta chwastami i prosi
o skierowanie tam pracowników interwencyjnych. Ponadto radny przypomina,
że od dłuższego czasu wnioskuje o kierowanie pracowników interwencyjnych do prac
na tereny wiejskie.
Krystyna Rytczak – Sołtys Libiszowa Kol. – prosi o wykoszenie chwastów
w Libiszowie Kol. w rowach wzdłuż drogi od przejazdu kolejowego w stronę drogi
Inowłodzkiej Nr 726.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
czystość i porządek w gminie.
Ad.3.
Ocena realizacji wypoczynku letniego.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 3 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
realizację wypoczynku letniego.
Ad.4.

Zaopiniowanie materiałów na sesję.

A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2014/2015
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 4
do protokołu /.
Elżbieta Dorocińska – radna - Niezależnie od wielkości szkoły wyniki są różne.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Łatwiej pracować w małej szkole. W
tym roku Burmistrz podjął decyzję, żeby w zasadniczych przedmiotach nie było łączeń
(polski, matematyka).
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Opoczno.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych –
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 5 do protokołu /.
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Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Komisja została poinformowana, że na sesji Burmistrz będzie wnioskował
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: powierzenia
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno, dotyczącego wykonania
przyłączy kanalizacji sanitarnej do szkół i świetlic wiejskich / załącznik nr 6 do
protokołu /.
b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Ewa Trojnar – Inspektor w Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Przygotowałem dla Państwa
dodatkowy załącznik – przykładowe ceny za wodę i ścieki wybranych miast z naszego
regionu / załącznik nr 7a do protokołu /.
Przewidzieliśmy, że majątek będzie się odbijał na cenie, ale skutek został
zniwelowany do minimum. Proszę traktować tę regulację cen, jako coś do czego
byliśmy zmuszeni.
Irena Przyborek – Przewodnicząca – Ile brutto wzrośnie cena wody i ścieków?
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Ceny po podwyżkach to 3,49 za m.
sześć. wody brutto i 5,01 za m. sześć. ścieków brutto dla gospodarstw domowych.
Jarosław Jurowski – radny – Co w przypadku, jeśli ktoś wybudował oczyszczalnię
przydomową?
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Jeśli spełnia ona warunki to nie ma
obowiązku podłączenia do kanalizacji, ale prawo nie wymaga zgody na budowę
oczyszczalni przydomowej, jeśli jest możliwość podłączenia do kanalizacji.
Zbigniew Badowski – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Podczas kontroli
Straży Miejskiej, tam gdzie były nieprawidłowości mieszkańcy tłumaczyli brakiem
kanalizacji.
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący – Dlaczego jest tak znaczna
różnica między podwyżką cen wody i ścieków? Będą opory w podłączaniu się do
kanalizacji.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – To jest ten majątek w postaci
oczyszczalni i kanalizacji. Do stawek wliczamy odpis amortyzacyjny. Zeszliśmy z cen
najniżej, już niżej prawo nie zezwala. Na wodzie jest mniejsza podwyżka, bo lwia
część majątku dotyczy gospodarki ściekowej.
Elżbieta Dorocińska – radna – To znaczna podwyżka i reakcja będzie nieciekawa.
Jesteśmy regionem ubogim i podwyżka znacząco dotknie gospodarstw domowych.
Należałoby podejść do tematu inaczej i przeanalizować, czy jest możliwość zejścia
z ceny. Co z regionami, gdzie nie ma kanalizacji?
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Jeżeli chcemy ulżyć mieszkańcom
to Gmina musi przejąć na siebie ciężar, co i tak przełoży się na mieszkańców. Po to tę
tabelę przedstawiłem, byście mieli szerszy obraz. Mieliśmy jedne z najniższych cen
w kraju i dalej jesteśmy w dolnej części cenowej. Podwyżka jest znaczna,
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ale spodziewaliśmy się, że będzie jeszcze większa. To, że będzie podwyżka było
nieuniknione. Jeśli chcecie to możecie podjąć uchwałę o dopłatach.
Jeśli chodzi o dalsze kanalizowanie Gminy to do zrobienia jest ok. 100 km sieci
kanalizacyjnej. Przez 2-3 lata zrobiliśmy 50 parę km i kosztowało nas to 30 mln zł.
Do wydania zostanie ok. 50-60 mln zł, by skanalizować całą Gminę. To nie jest
możliwe o własnych siłach, jeśli nie będziemy mieli dofinansowania. Programy mamy
wstępnie napisane, zostały nam tereny najtrudniejsze do skanalizowania, które w
poprzednim rozdaniu nie łapały się do wskaźników.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Kanalizacja to niesamowita wygoda.
Elżbieta Dorocińska – radna – Opór przy kanalizacji jest podobny do oporu jaki był
przy wprowadzaniu pojemników na śmieci.
Jacek Pacan – Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie – Przez 3 miesiące od wybudowania
kanalizacji prosimy o podłączenie. Jeśli mieszkaniec się nie podłączy to Burmistrz
wysyła służby, by zaczęły sprawę kontrolować.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały
c) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - przedstawił
projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Jarosław Jurowski – radny – Uważam, że efektem podjęcia uchwały będzie powrót do
centrum Opoczna ruchu ciężkich samochodów. Opoczno znowu będzie zakorkowane.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - Nie podzielam
tych obaw. Na ulicy Piotrkowskiej postawiliśmy znak zakazu wjazdu ciężkich
samochodów. Do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta została wybudowana
obwodnica południowa Opoczna. Podjęcie uchwały to wola Rady Miejskiej.
My uważamy, że uchwała jest korzystna.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału
8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej
w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa.
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) Regulaminu wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
f) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
i Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2016-2019.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
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g) rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 30.06.2015r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
h) rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Zubera z dnia 10.07.2015r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
i) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 14 do
protokołu/.
Burmistrz będzie wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały na sesji. Głównie
chodzi o zadania inwestycyjne, by zdążyć wykonać pewne zadania. Pewnie będzie też
zwoływana sesja nadzwyczajna.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Jakie będzie miała wymiary fontanna?
Barbara Bąk – Skarbnik – Będzie prostokątna 8x2.
Jarosław Jurowski – radny – 160 tys. zł to miała być kwota graniczna, a będzie więcej.
Barbara Bąk – Skarbnik - Najniższa oferta była 170 tys. zł.
Jarosław Jurowski – radny – Mieliśmy inne zapewnienia władz. Jesteśmy
wprowadzani w błąd. Tak nie może być.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Jest już projekt na to zadanie?
Barbara Bąk – Skarbnik - To zadanie „Zaprojektuj i wybuduj”.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – 10 tys. zł brakło. Najniższa oferta była
170 tys. zł.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
C) Dyskusja na temat przystąpienia Gminy Opoczno do Stowarzyszenia
Samorządów Regionu Opoczyńskiego – projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Samorządów Regionu
Opoczyńskiego.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawiła projekt uchwały /
załącznik nr 15 do protokołu /.
To inicjatywa Starostwa Powiatowego. 8 Gmin podpisze porozumienie na cele
ewentualnego wnioskowania o środki unijne, gdzie przyznają dodatkowe punkty za
partnerstwo międzygminne.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
D) Dyskusja na temat tworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Opocznie.
Materiał na ten temat stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
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Ad.5.
Zapytania i wolne wnioski.
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący – Radny prosi, aby wyciąć krzaki
w Kruszewcu Kol. na odcinku polnym w stronę przejazdu kolejowego.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 15.15

Protokołowała

Bogumiła Kędziora

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i
Spraw
Samorządu
Irena Przyborek
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