PROTOKÓŁ NR 4/2016
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
w dniu 20.04.2016r.

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Irena Przyborek- Przewodnicząca Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik 1do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik 2 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 3 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w marcu 2016r.
2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród
nieletnich.
3. Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno.
4. Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Opoczno - perspektywy rozwoju.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie.
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 w porządku posiedzenia
/załącznik nr 4 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad.1.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w marcu 2016r.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 3/16 z dnia 20.03.2016r. 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 protokołu.
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Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z miesiąca marca.
Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr
3/16 z dnia 20 marca 2016r.
Ad.2.
Bezpieczeństwo w gminie za szczególnym uwzględnieniem przestępczości
wśród nieletnich.
Tadeusz Brola –Komendant Straży Miejskiej w Opocznie- przedstawił informację na
temat bezpieczeństwa w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości
wśród nieletnich /załącznik nr 5 do protokołu/.
Dodatkowo Radni zapoznali się z materiałami na wyżej wymieniony temat
nadesłanymi przez Prokuraturę Rejonową w Opocznie /załącznik nr 6 do protokołu/,
Sąd Rejonowy w Opocznie /załącznik nr 7 do protokołu/ oraz Komendę Powiatową
Policji w Opocznie /załącznik nr 8 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad.3.
Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno.
Mirosław Kresiński- Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie- przedstawił
informację na temat sytuacji techniczno-ekonomicznej ZEC Sp. z o.o. w Opocznie
/załącznik nr 9 do protokołu/.
Andrzej Mendrecki- PGE Dystrybucja S.A.- przedstawił informację na temat urządzeń
elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie administracyjnym Urzędu
Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 10 do protokołu/.
Barbara Wrzeszcz- sołtys Stużno Kol.-Chcielibyśmy odnowić transformator w Stużno
Kol. Czy istnieje taka możliwość?
Andrzej Mendrecki- PGE Dystrybucja S.A.- Planujemy usytuować tam 3
transformatory zamiast 1.
Jan Wojewódzki- sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Proszę o przycięcie drzew w
Bukowcu Opoczyńskim, które zachodzą na linie energetyczne, ponieważ zagrażają
bezpieczeństwu mieszkańców.
Andrzej Mendrecki- PGE Dystrybucja S.A.- To nasz duży problem, ponieważ nie
wszyscy mieszkańcy pozwalają nam wchodzić na swoje posesje, ale postaramy się coś
z tym zrobić.
Lucyna Żabińska- sołtys Klin- Od czasu podłączenia kanalizacji mieszkańcy Klin
narzekają na spadek napięcie w sprzętach gospodarstwa domowego. Czy można coś
zrobić z tym?
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Andrzej Mendrecki- PGE Dystrybucja S.A.- Oczywiście. Zapoznamy się z tematem i
postaramy się coś z tym zrobić.
Dodatkowo Radni zapoznali się z informacją na temat stanu sieci gazowej w
Opocznie, przygotowaną przez Polską Spółkę Gazowniczą – zakład w Łodzi
/załącznik nr 11 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad.4.
Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Opoczno- perspektywy rozwoju.
Jacek Wrzosek- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznieprzedstawił informację na temat stanu rolnictwa w Gminie Opoczno- perspektywy
rozwoju /załącznik nr 12 do protokołu/.
Przedstawiciel Izb Rolniczych zaprosił Radnych, sołtysów oraz zebranych gości na
spotkanie w MDK Opoczno w dniu 06.05.2016r.,na które zaproszony został
Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jarosław Sachajko
/załącznik nr 13 do protokołu/.
Elżbieta Dorocińska- radna- Zaprasza wszystkich rolników na spotkanie z
przedstawicielami Sejmu w MDK.
Rafał Goworek- Przewodniczący Rejonowego Koła Pszczelarzy- Głównym
problemem pszczelarzy jest wykonywanie oprysków przez rolników w ciągu dnia.
Wpływa to bardzo niekorzystnie na owady, zmniejszając ich populację. Boimy się, że
ekosystem może zostać zachwiany. Obecnie w Rejonowym Kole Pszczelarzy jest 80
członków z całego powiatu. Poza hodowlą pszczół angażujemy się również
społecznie. Ostatnio była to akcja sadzenia drzewek i krzewów. 7 sierpnia
organizowane jest Święto Pszczelarzy w MDK, na które serdecznie zapraszam.
Jarosław Jurowski- radny- Rolnicy za nic mają przepisy i opryskują rośliny w
najmniej odpowiednich momentach. To wielki problem. Apeluję do rolników, aby
zwracali na to uwagę.
Rafał Goworek- Przewodniczący Rejonowego Koła Pszczelarzy- Trzeba
zorganizować akcję informacyjną i uświadamiać rolników o zagrożeniach jakie
wynikają z opryskiwania roślin w nieodpowiednich porach dnia.
Elżbieta Dorocińska-radna- Myślę, że to nie prawda, że rolnicy są złośliwi, czy nie
myślą. Opryskiwanie roślin uzależniają od pogody oraz od czasu, którym dysponują.
Rolnicy przechodzą dodatkowo szkolenia z zakresu obsługiwania środków o dużej
szkodliwości.
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Jan Wojewódzki- sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Rolnicy dostają specjalne
książeczki, do których wpisują jakie opryski i kiedy stosują, także są dobrze
przeszkoleni i poinformowani.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 5.
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Opocznie.
1) Opieka zdrowotna w gminie Opoczno.
Radni zapoznali się z materiałami przekazanymi przez Starostwo Powiatowe w
Opocznie /załącznik nr 14 do protokołu/ oraz Naczelną Pielęgniarkę i Dyrektora
Szpitala Powiatowego w Opocznie /załącznik nr 15 do protokołu/ na temat opieki
zdrowotnej w Gminie.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
2) Zaopiniowanie uchwał w sprawach:
a) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
Maria Barbara Chomicz- Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznejprzedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/.
Dodatkowo Radni zapoznali się z informacją dotyczącą funkcjonowania OPS w
Opocznie za rok 2015 /załącznik 17 do protokołu/ oraz oceną zasobów pomocy
społecznej za rok 2015 /załącznik nr 18 do protokołu/.
Elżbieta Dorocińska- radna- Materiał, który Państwo przygotowaliście jest bardzo
obszerny . Chciałam zapytać, ile osób zostało włączonych do obsługi programu 500+.
Czy wzrosło w związku z tym zatrudnienie?
Maria Barbara Chomicz- Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej- Zadanie
jest trudne. Program 500+ obejmuje ok. 5 tyś. rodzin, czyli ok. 7 tyś. dzieci. Aby
zorganizować obsługę programu musieliśmy utworzyć nowy oddział. Mamy fatalne
warunki lokalowe. Zorganizowaliśmy dwa oddzielne pomieszczenia, aby wszystkich
godnie przyjąć. Obecnie mamy 4 stanowiska do obsługi klientów programu 500+.
Złożyliśmy wniosek do PUP o dofinansowanie do pracownika. Jest to jedna osoba
powyżej 50 roku życia i dwie osoby do 30 roku życia.
Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Kiedy powoływany był OPS na ul.
Kopernika zatrudnianych było 21 osób, a teraz jest ich 61. Warunki tam panujące są
naprawdę bardzo złe.
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Maria Barbara Chomicz- Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej-Mam
prośbę do sołtysów, aby obserwowali swoich mieszkańców, czy mają jakieś problemy
i czy ewentualnie możemy jakoś pomóc.
Chciałabym także zwrócić się do Pana Burmistrza z prośbą, aby OPS miał dostęp do
samochodu służbowego.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na
lata 2016-2018.
Maria Barbara Chomicz- Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznejprzedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w
Opocznie.
Edyta Krzysztofik- Kierownik zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludnościprzedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 20 do protokołu/.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso na terenie Gminy Opoczno.
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- przedstawiła projekt
uchwały /załącznik nr 21 do protokołu/.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) wyrażenie
gruntowej.

zgody

na

bezprzetargowe

wydzierżawienie

nieruchomości

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntamiprzedstawiła projekt uchwały z autopoprawką w § 1.1 „Wyraża się zgodę na
wydzierżawienie dla Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Słoneczne przy ul.
Partyzantów 63 A, B, C, po 1/3 dla każdej ze wspólnot, na okres 15 lat
nieruchomości gruntowej położonej w obr. 10m. Opoczno oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działki Nr 498/2 o pow. 0,0693 ha zlokalizowane przy ul. Partyzantów,
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będącej własnością Gminy Opoczno, uregulowane w księdze wieczystej KW PT
10/00024516/9 z przeznaczeniem pod plac zabaw oraz otwarta siłownię.” /załącznik nr
22 do protokołu/.
Komisja głosami: za -4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) zmiany Uchwały Nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27
listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy
Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.”
Edyta Krzysztofik- Kierownik zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludnościprzedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 23 do protokołu/.
Komisja głosami: za -3, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
g) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Bukowiec Opoczyński
2016-2026.

na lata

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. W związku z tym, że
Radni otrzymają Plan Odnowy miejscowości Bukowiec Opoczyński w późniejszym
terminie Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
h) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wola Załężna na lata 2016-2026.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. W związku z tym, że
Radni otrzymają Plan Odnowy miejscowości Wola Załężna w późniejszym terminie
Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości.
i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno.
Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- przedstawiła warianty opłat za śmieci
/załącznik nr 26 do protokołu/.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna- Proszę, abyście Państwo wybrali jeden
wariant, aby przygotować projekt uchwały na sesję. Sugeruję by była to wersja V,
gdyż nie wymaga zmiany deklaracji.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Dlaczego podwyżka?
Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Firma PGK osiąga przychody w
wysokości 2 mln 100 tys. zł, natomiast koszty wynoszą 2 mln 650 tyś. zł. Od 2013
roku nie było podwyżek opłat za śmieci. Koszty rosły, a opłaty nie były podnoszone.
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Renata Gabryś- radna- Niektórzy mieszkańcy zapłacili już za rok z góry. Co wtedy?
Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Nie ma problemu. Będzie można
dopłacać w odpowiednim terminie.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy osoba samotna może mieć mniejszy kosz lub
rzadziej mogą być odbierane śmieci?
Jacek Pacan- Prezes PGK w Opocznie- Nie ma mniejszych koszy na rynku.
Anna Zięba- Zastępca Burmistrza Opoczna- Proszę o wypracowanie konkretnego
wniosku, abyśmy na sesji mogli Państwu przedstawić uchwałę.
Komisja głosowała za przyjęciem wariantu V: za- 4, przeciw-0, wstrz-1.
j) uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 27 do protokołu/.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
k) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 28 do protokołu/.
Jarosław Jurowski- radny- Co z koszami na ul. Piotrkowskiej? Śmieci nadal się
wysypują, kosze są za rzadko opróżniane. Mieszkańcy się skarżą. Proszę Pana
Naczelnika o rozwiązanie problemu.
Stanisław Miązek- Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska- Zgłosiliśmy uwagi do firmy i obiecują, że będzie częstszy
wywóz śmieci z tego rejonu.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 29 do
protokołu/.

7

Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
m) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016.
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 30 do
protokołu/.
Jarosław Jurowski- radny- Chciałbym zapytać o samochody strażackie dla OSP w
Kruszewcu i Kraszkowie. Wiem, że nie ma szans, aby zakupić nowe samochody, ale
auta w wymienionych jednostkach są w strasznym stanie. W Kruszewcu przy każdej
akcji mamy awarię samochodu, a naprawy są bardzo kosztowne. Proszę o spojrzenie
łaskawym okiem, ponieważ wymiana auta w Kruszewcu jest konieczna. Drugie
pytanie dotyczy Przedszkola nr 8 i Zespołu Szkół nr 2, dlaczego muszą zwracać
subwencje oświatowe?
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Subwencje Oświatowe to dział Pana Naczelnika. Te
dwie jednostki nieprawidłowo naliczały dzieci ze stopniem niepełnosprawności. Nie
wiem, czy wynika to z nieświadomości Dyrektorów, czy jest jakaś inna przyczyna.
Mieczysław Wojciechowski- radny- Chciałbym odnieść się do zakupu samochodu dla
OSP w Kruszewcu. Jestem niemile zaskoczony, że projekt wypadł z budżetu. Nowe
auto jest niezbędne dla Kruszewca. Proszę, aby priorytetowo potraktować tę sprawę.
Komisja głosami: za -5, przeciw-0, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Ad.6.
Zapytania i wolne wnioski.
Radni podjęli temat propozycji apelu kierowanego do Prezydenta Warszawy
Pani Hanny Gronkiewicz –Waltz /załącznik nr 27 do protokołu/.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 15.00.

Protokołowała
Alicja Firmowska

Bogumiła Kędziora

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu

Irena Przyborek
8

