PROTOKÓŁ NR 11/15
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
w dniu 25 listopada 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 październiku 2015r.
2. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
3. Stan sanitarno-weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
5. Omówienie projektu budżetu na 2016 rok.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
7. 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
/załącznik nr 1d do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad.1.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w październiku 2015r.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 10/15 z dnia 1 października 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 – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 10/15 z dnia 1 października 2015r.

1

Ad.2.

Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.

A) Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
Marian Kacprzak – przedstawił informację / załącznik nr 2a do protokołu /.
B) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Opocznie
Paweł Wajrot - przedstawił informację / załącznik nr 2b do protokołu /.
C) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach
Rejon Opoczno
Maria Fabianowska - przedstawiła informację / załącznik nr 2c do protokołu /.
D) Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wojewódzki Inspektorat w Łodzi
Oddział w Opocznie
Brak przedstawiciela. Materiał stanowi załącznik nr 2d do protokołu.
E) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Terenowy Inspektorat w Białaczowie
Brak przedstawiciela. Materiał stanowi załącznik nr 2e do protokołu.
F) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku
Brak przedstawiciela. Materiał stanowi załącznik nr 2f do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad.3.
Stan sanitarno-weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.
A) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie
Marianna Rożej - przedstawiła informację / załącznik nr 3a do protokołu /.
B) Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie
Włodzimierz Skorupski - przedstawił informację / załącznik nr 3b do protokołu /.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad.4.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /.
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Ad.5.

Omówienie projektu budżetu na 2016 rok.

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt budżetu /załącznik do protokołu
z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 24.11.2015r./.
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op. – Kiedy będzie przebudowa drogi Sobawiny –
Bukowiec?
Barbara Bąk – Skarbnik – Na razie ta droga nie jest ujęta w budżecie.
Jarosław Jurowski – radny - Budowa ronda to tylko środki gminy?
Barbara Bąk – Skarbnik – Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.
Jarosław Jurowski – radny – Kupujemy budynek na ul. Zjazdowej, który jest do
remontu.
Barbara Bąk – Skarbnik – Zamierzamy wyremontować dach, a wnętrza każdy lokator
we własnym zakresie.
Jarosław Jurowski – radny - Przycichła sprawa budynku na pl. Kościuszki 20.
Barbara Bąk – Skarbnik – Nie ma żadnych decyzji.
Jarosław Jurowski – radny - Wykluczenie kilku inwestycji na rzecz ronda jest nie fair.
Były inne rozmowy na ten temat.
Barbara Bąk – Skarbnik – Nie brałam udziału w tych rozmowach.
Jarosław Jurowski – radny – Co się dzieje z rondem? Trzeba jak najszybciej oddać
rondo do użytku. Budowa rodna skutkuje pogorszeniem stanu dróg dojazdowych
np. ul. Batorego.
Barbara Bąk – Skarbnik – 16 grudnia nastąpiło zakończenie robót.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Trwały procedury związane z
dokumentacją. Podczas jutrzejszej sesji nastąpi symboliczne oddanie ronda do użytku.
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca – Proszę o wystosowanie pisma urzędowego do
Zakładu Energetycznego z prośbą o dokonanie przeglądu linii energetycznych
w związku z tym, że podczas wichur występuje brak napięcia.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt budżetu na 2016 rok.
Ad.6.

Zaopiniowanie materiałów na sesję – zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2015 – 2029.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 5 do protokołu
/.
Mieczysław Wojciechowski –Wiceprzewodniczący Komisji – Jest przesunięcie prac
na wiadukcie w Libiszowie Kolonii na lata 2017-2018.
Barbara Bąk – Skarbnik – Tak, jest przesunięcie, prace projektowe trwają, wystąpimy
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do Kolei o współfinansowanie.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu
/.
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Co się stało z ławeczką
i pomnikiem Sygietyńskiego?
Barbara Bąk – Skarbnik – Na razie leżą w archiwum.
Jarosław Jurowski – radny - Czy jest w tym roku planowany Sylwester plenerowy?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - Zobaczymy jak będzie ze środkami
w promocji.
Barbara Bąk – Skarbnik – Dziś otrzymałam pismo z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego o zmianie dotacji celowej na prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy. Naniosę zmianę w projekcie uchwały.
Elżbieta Dorocińska - radna – Jak najszybciej powinno się znaleźć stosowne miejsce
na ławeczkę i pomnik Sygietyńskiego.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Uspokoję Państwa, pomnik Sygietyńskiego
wróci. Na razie nie jest wybrane miejsce.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na obszarze Gminy Opoczno w roku 2016.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze
Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Radny Jarosław Jurowski – zgłosił wniosek, aby z treści uchwały wykreślić § 2
i § 3.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – Mamy opinię
UOKIK-u. Projekt musi być przedstawiony Prezesowi UOKIK-u i został. Prezes
odniósł się do niego i nie ma żadnych zastrzeżeń.
Radny Jarosław Jurowski – Uważam, że powyższe zapisy będą miały negatywny
wpływ na funkcjonowanie Spółki PGK, a w następstwie uderzą w mieszkańców
gminy Opoczno poprzez podniesienie ceny za śmieci odbierane przez Spółkę.
W związku z tym należy wykreślić z treści uchwały § 2 i § 3, o co wnioskuję.
Radni głosowali wniosek następująco: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1.
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, wraz z wnioskiem.
e) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
na obszarze Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) zwolnień od podatku od nieruchomości.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - przedstawiła
projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 4 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) uchylającej uchwałę z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia
zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym
w domu.
Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS - przedstawiła projekt uchwały
/ załącznik nr 12 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Barbara Chomicz – Zastępca Kierownika OPS - przedstawiła projekt uchwały
/ załącznik nr 13 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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k) nadania imienia Szkole Podstawowej w Libiszowie.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr 14 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów
wyboru ofert.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr 15 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
ł) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
strefy przemysłowej położonej w północnej część miasta Opoczno.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 16 do protokołu /.
Uwagi do planu zostaną rozpatrzone na sesji.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Ad.7.
Zapytania i wolne wnioski.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 15.40

Protokołowała

Bogumiła Kędziora

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i
Spraw
Samorządu
Irena Przyborek
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