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  PROTOKÓŁ NR 3/2016 

z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 

w dniu 16 marca 2016r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Irena Przyborek- Przewodnicząca Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik 1do protokołu. 

Lista  obecności zaproszonych gości  stanowi załącznik 1a do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 1b do protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjecie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i lutym 2016r. 
2. Stan sanitarno- weterynaryjny  na terenie gminy Opoczno. 
3. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu- bezrobocie w gminie 

Opoczno. 
4. Informacja z działalności OSP z terenu gminy Opoczno w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej za rok 2015. 
5. Funkcjonowanie w gminie Opoczno unijnych programów  dotyczących 

rolnictwa. 
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 
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 w porządku 
posiedzenia /załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 

Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji. 

Ad.1.   

Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w styczniu i lutym 2016r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  Nr 1/16 z dnia 25 stycznia 
2016r. i Nr 2/16 z dnia 9 lutego 2016r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem 
Komisji. 
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Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów. 

Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca stycznia. 

Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 1/16 z dnia 25 stycznia 2016r. 

Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca lutego. 

Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 2/16 z dnia 9 lutego 2016r. 

Ad.2. 

Stan sanitarno-weterynaryjny na terenie Gminy Opoczno. 

Małgorzata Kowalska- Powiatowy Lekarz Weterynarii- przedstawiła informację 
dotyczącą działalności Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu 
opoczyńskiego w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r. /załącznik nr 3 do 
protokołu/. 

Elżbieta Dorocińska- radna- Czy weterynarz prowadzi badania z zakresu 
zawartości toksyn w takich produktach jak jajka czy mleko? 

Małgorzata Kowalska- Powiatowy Lekarz Weterynarii- Tak prowadzimy takie 
badania, ale nie tylko metale toksyczne. Takich związków jest cała masa. Co 
roku robię zestawienia, a także dostaję wytyczne jakie badania mam wykonać.   

Elżbieta Dorocińska- radna- Jak u nas kształtuje się zawartość toksyn w 
produktach? 

Małgorzata Kowalska- Powiatowy Lekarz Weterynarii- W ostatnich latach nie 
odnotowałam wyników dodatnich podczas wykonywania badań. 

Elżbieta Dorocińska- radna- Ostatnio są doniesienia w mediach, że  niezdrowe 
są jajka z wolnego wybiegu. 

Małgorzata Kowalska- Powiatowy Lekarz Weterynarii-  Spokojnie. Można jeść. 
Jeżeli występuje taki przypadek choćby u jednego gospodarza to nie możemy 
tego uogólniać. 

Marianna Rożej- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- przedstawiła 
informację dotyczącą stanu sanitarno- epidemiologicznego na terenie miasta i 
gminy Opoczno /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 

Ad.3. 
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Programy związane z zapobieganiem bezrobociu- bezrobocie w 
gminie Opoczno. 

Zofia Jednac- Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie- przedstawiła informację 
dotyczącą realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie programów 
związanych z zapobieganiem bezrobociu oraz bezrobociu w mieście i gminie 
Opoczno w 2015r. /załącznik nr 5 do protokołu/. 

Dodatkowo Radni otrzymali informację na temat zatrudnienia i korzystania z 
aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu przygotowany przez Urząd 
Miejski Wydział Organizacyjny /załącznik nr 7a do protokołu/. 

Irena Przyborek- Przewodnicząca Komisji- Cieszymy się ze spadku bezrobocia 
w gminie. Dziękujemy za zaangażowanie w pracę i pomoc mieszkańcom. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 

Ad.4. 

Informacja z działalności OSP z terenu gminy Opoczno w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej za rok 2015. 

Jarosław Jurowski- radny-  przedstawił informację na temat działalności 
jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2015. /załącznik nr 6 do 
protokołu/. 

Grzegorz Wołąkiewicz- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie- Ile 
kosztuje średniej klasy samochód pożarniczy? 

Jarosław Jurowski- radny- Najpopularniejszy, który przydałby się nam na to 
koszt ok. 1 mln złotych. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Chciałbym przypomnieć o OSP w 
Libiszowie. Jest to jednostka zapomniana, od dawna nie modernizowana. 
Chciałbym prosić o termomodernizację OSP w Libiszowie. 

Edyta Krzysztofik-  Kierownik zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony 
Ludności- przedstawiła sprawozdanie z działalności jednostek OSP z terenu 
gminy Opoczno za rok 2015- koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek 
oraz analizę wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony 
przeciwpożarowej- sprawozdanie finansowe /załącznik nr 7 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 

Ad.5. 
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Funkcjonowanie w Gminie Opoczno unijnych programów 
dotyczących rolnictwa. 

Maria Fabianowska- Kierownik Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego-
rejon Opoczno- przedstawiła informację na temat funkcjonowania unijnych 
programów dotyczących rolnictwa w Gminie Opoczno /załącznik nr 8 do 
protokołu/. 

Jacek Wrzosek- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Opocznie- przedstawił informację na temat wniosku do płatności bezpośrednich 
na rok 2016 /załącznik nr 9 do protokołu/. 

Elżbieta Dorocińska- radna- Chciałabym zaprosić wszystkich sołtysów na 
wyjazd na Targi Kieleckie w sobotę 19 marca o godz. 8.30 spod MDK w 
Opocznie. 

 Krystyna Rytczak –sołtys Libiszów Kol.- Chciałabym zapytać dlaczego Panie 
sołtysowe nie otrzymały zaproszeń na Dzień Kobiet do MDK? 

Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna – Nie wiem dlaczego tak się stało. 
To przeoczenie z naszej strony, za które bardzo przepraszam. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 

Ad.6. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie. 

A) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015r. 
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. 

Jadwiga Oleksik- Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie- przedstawiła 
informacje dotyczące realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok 
oraz przedstawiła potrzeby związane z realizacją tych zadań /załącznik nr 7 do 
protokołu/. Poinformowała także o skorzystaniu z dodatkowej formy pomocy z 
programu 500+, który rusza od kwietnia 2016r. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 

B) Czystość i porządek w gminie- ocena oraz analiza opłat za odpady 
komunalne. 

Przewodnicząca poprosiła o przeniesienie tego punktu i połączenia go z 
uchwałami dotyczącymi tego tematu. 
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Komisja wyraziła zgodę. 

C) Staż Miejska- efekty realizacji zadań. 

Tadeusz Brola- Komendant Straży Miejskiej- przedstawił informację na temat 
efektów realizacji zadań oraz wydatków i wpływów za rok 2015 Straży 
Miejskiej w Opocznie /załącznik nr 10 do protokołu/.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 

D) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)  wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Rejonowe 
Koło Pszczelarzy w Opocznie.  

Tomasz Łuczkowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr 11 do protokołu/.  

Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

b) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno Przez Ludowy 
Klub Sportowy „ Kaja” Opoczno. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr 12 do protokołu/. 

Dodatkowo zwrócił się do radnych z prośbą o powołanie komisji doraźnej Rady 
Miejskiej w Opocznie do spraw zmiany statutu gminy /załącznik nr 13 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za- 4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

c) upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy 
Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z 
zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 

Andrzej Kopania- prezes MPK Sp. Z o.o.- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 14 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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d) zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w 
Opocznie. 

Tomasz Łuczkowski-Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr 15 do protokołu/. 
 
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

e) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

f) przejęcie prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do 
zasobu mienia komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 g) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -2, przeciw-1, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

Przewodnicząca Irena Przyborek zaproponowała, aby najpierw omówić uchwałę 
dotyczącą diet dla sołtysów. Radni wyrazili zgodę. 

o) zmiany uchwały nr XLIII/435/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 
sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Opoczno. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19 
do protokołu/. 
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Krystyna Rytczak –sołtys Libiszów Kol.- Kiedy była wprowadzana poprzednia 
uchwała nie było żadnych zastrzeżeń prawnych. Skąd teraz? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Mieliśmy kontrolę z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i to są jej zalecenia. 

Komisja głosami: za -2, przeciw-0, wstrz-3, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

h) określenia terminu, częstotliwości i uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 20 do 
protokołu/ 

Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 21 do 
protokołu/ , informację dotyczącą zebranych odpadów komunalnych z Gminy 
Opoczno za rok 2015 /załącznik nr 21a do protokołu/ oraz informację o stanie 
czystości i porządku w gminie Opoczno /załącznik nr 21b bo protokołu/ 

Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- na dotychczasowych komisjach 
było wiele nieporozumień związanych z tą uchwałą. Padła propozycja, aby 
przekalkulować to i ustalić stawkę od osoby. Od 1 kwietnia będziemy mieli 
nowy program pomocy rodzinie, więc istnieje większa szansa, że te opłaty 
będziemy mogli ściągnąć od mieszkańców. Dlatego też padła taka propozycja. 
Na sesję postaramy się przygotować drugi projekt uchwały. To będzie jeszcze 
temat do przedyskutowania. 

Jarosław Jurowski- radny- Uważam, że ustalenie metody opłat dzisiaj to dobry 
pomysł. Wydaje mi się, że opłata od osoby to dobry pomysł. Tylko, że 8 zł od 
osoby to bardzo dużo. Powinno być 7 zł, żebyśmy mogli pokryć już z nadwyżką 
deficyt, biorąc pod uwagę liczbę zameldowanych mieszkańców. 

Stanisław Miazek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- Panie radny, ale my nie bierzemy pod uwagę liczby 
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zameldowanych mieszkańców, tylko zamieszkałych, których jest obecnie 
30.600. 

Jarosław Jurowski- radny- Korzystając z tego, że mamy naczelnika, chciałbym 
poprosić o powrót do punktu na temat czystości  i porządku w gminie. Martwi 
mnie wywóz odpadów z koszy przy ul. Piotrkowskiej wzdłuż starej 12. Śmieci 
się tam przesypują, kosze są za rzadko opróżniane. Mam prośbę, aby jak 
najszybciej zadziałać  coś w tym temacie. Drugie pytanie kierowane jest do Pani 
Burmistrz. Zastanawiałem się nad tym, jak wygląda wywóz śmieci przy 
budowach i remontach w prywatnych gospodarstwach. Ludzie działają wbrew 
prawu nie zawiązując umów z firmą odbierającą  nieczystości. Ludzie nie 
przestrzegają również terminów odnośnie wywozu odpadów 
wielkogabarytowych. Odpady te zalegają. 

Anna Zięba-zastępca Burmistrza Opoczna- Regulamin, który mówi o 
zamówieniu kontenera przy budowie, a rzeczywistość, jest zupełnie inna. 
Ciężko przeprowadzić nam kontrole, bo nie wiemy, kiedy i kto buduje lub 
remontuje. Jeśli chodzi o odpady wielkogabarytowe to każdy ma w swojej 
świadomości, że skoro płaci to wymaga. W interesie gminy i Burmistrza jest, 
aby wyjazdy po odpady wielkogabarytowe były na czas i jak najczęściej. 

Jarosław Jurowski- radny- Czy ktoś pomyślał co by było gdyby firma była 
zewnętrzna? Nasze miasto utonęłoby w śmieciach. Wypadałoby uprzedzać 
mieszkańców o terminie wywozu odpadów wielkogabarytowych. 

Stanisław Miazek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- Wysyłamy takie informacje do zarządców nieruchomości 
. Mieszkańcy są uprzedzani  dużo wcześniej. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Z doświadczenia wiem, że ludzie nie czytają 
takich informacji. Pan radny Jurowski wspomniał o gruzach budowlanych. 
Znajomy opowiadał, że jemu podrzucają taki materiał. 

Jarosław Jurowski- radny- Dużym problemem są też dzikie wysypiska. 

Elżbieta Dorocińska- radna- Ludzie po prostu nie mają świadomości tego co 
robią. Zdarzają się takie gospodarstwa, które jeszcze nie mają kosza. Rzadko bo 
rzadko, ale się zdarzają. Ja jestem wdzięczna i przedsiębiorstwu i urzędowi za 
to, że te odpady wielkogabarytowe są odbierane. 

Jarosław Jurowski- radny- Mieliśmy dziś Komisję Rewizyjną i zauważyliśmy, 
że problem ściągalności za śmieci narasta nam co roku. Ja rozumiem, że te 
biedniejsze rodziny mogą mieć problem z płatnościami, dlatego też zastanawiam 
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się czy nie można by ich zwolnić od opłat. Wydaje mi się, że propozycja Pani 
Burmistrz odnośnie opłat od osoby też wydaje mi się rozsądna. 

Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-Taka ideologia była przypisana w 
genezie naszej uchwały, że śmieci produkujemy mniej wraz ze wzrostem osób w 
gospodarstwie dlatego, że pewne śmieci są stałe.  Na tych zasadach miała być 
też pomoc dla rodzin wielodzietnych, aby tego budżetu nie obciążać. My na 
spotkaniu roboczym przygotujemy projekt uchwały, który nie będzie zakładał aż 
takich drastycznych wzrostów opłat, a pomoże zrównoważyć budżet. Jeśli 
chodzi o windykację to mamy taką grupę ludzi, od której nie jesteśmy wstanie 
wyegzekwować opłaty nawet przez komornika. I właśnie też dlatego 
wypadałoby tę uchwałę przyjąć . W ściągalności może nam pomóc jeszcze 
program rodzina 500+. Wtedy też jest nadzieja, że asystenci rodziny tak 
pokierują ludźmi, aby wszystkie opłaty  były na czas. 

Mieczysław Wojciechowski-radny- Być może od osoby również nie będzie 
sprawiedliwie. 

Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna-  Jeżeli Państwo Radni przemyślicie 
sprawę to możecie zgłosić wniosek o przełożenie tej uchwały. 

Komisja przyjęła uchwałę do wiadomości. 

j) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Opoczno. 

Stanisław Miazek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 22 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

k) określenia przystanków 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 23 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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l) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno na rok 
2016. 

Stanisław Miazek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały w sprawie /załącznik nr 24 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 

m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu sołectwa Sobawiny. 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 25 do protokołu/. 

Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

n) rozpatrzenie uwag, uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Woli Załężnej” 

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta- przedstawił projekt uchwały 
oraz odczytał treść uwag załączonych do uchwały /załącznik nr 26 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

p) zmiany uchwały Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 
stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet 
oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w 
Opocznie. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 27 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

q) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-
2029. 
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Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 28 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

r) przekazania środków finansowych dla policji. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 29 
do protokołu/. 

Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

s) zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
roku 2016. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 30 
do protokołu/. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Dlaczego tylko dwie szkoły będą 
przechodziły termomodernizację? Sala gimnastyczna w Libiszowie też jej 
potrzebuje. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Te dwie szkoły najlepiej wpisują się  w 
program. Istnieje największa szansa, że na te inwestycje dostaniemy pieniądze. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Co się dzieje z programem RYŚ? 

Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Na razie został zawieszony, ale cały 
czas działa program KAWKA. 

Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

t) zmian  w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 31 
do protokołu/. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- W jakim czasie możemy kupić ziemię w okolicach 
stacji Opoczno Południe? 

Anna Zięba-Zastępca Burmistrza Opoczna- Sprawa cały czas jest aktualna. 
Musimy się spieszyć przed zmianą ustawy. 
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Wiesław Wołkiewicz- radny- Pieniądze, które wpłynęły z Urzędu 
Marszałkowskiego-  czy jeszcze coś będzie? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-  Na razie jeszcze nic nie wpłynęło. 

Komisja głosami: za -3, 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 16.00. 

 

Protokołowała                                           Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, 

Alicja Firmowska                      Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 

 

Bogumiła Kędziora                                          Irena Przyborek 


