PROTOKÓŁ NR 7/16
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
w dniu 28.07.2016r.

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Irena Przyborek- Przewodnicząca Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik 1do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w roku 2016”.
2. Materiały siewne – perspektywy i zagrożenia związane z GMO.
3. 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.
Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w roku
2016”.
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła Regulamin konkursu
„Rolnik Gminy Opoczno w roku 2016” oraz kandydatów zgłoszonych do konkursu
/załącznik nr 3 do protokołu/.
Radni głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowali nazwiska
zgłoszone do konkursu „Rolnik Gminy Opoczno”.
Ad.2.
Materiały siewne – perspektywy i zagrożenia związane z GMO.
Radni zapoznali się z materiałem nadesłanym z Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat w Łodzi, Oddział w Opocznie
dotyczący materiałów siewnych – perspektywy i zagrożenia związane z GMO
/załącznik nr 4 do protokołu/.
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Elżbieta Dorocińska – radna – Z tego co się orientuję wynika, że rolnicy nie powinni
obsiewać własnym materiałem siewnym pól. Należałoby co roku występować o nowe
pozwolenie i płacić za to, że rolnik powiela materiał od Centrali Nasiennych. Ludzie
pytają też, dlaczego materiał siewny jest tak drogi. Wynika to przede wszystkim z
tego, że jest specjalnie wyselekcjonowany, dużo odporniejszy na grzyby, pleśń.
Słyszałam też, że wiele gospodarstw jest kontrolowanych, ale tych o większych
powierzchniach niż w naszej gminie.
Ad.3.
Zapytania i wolne wnioski.
1. Radni zgłosili wniosek, aby w przyszłym roku sprawdzić, który z sołtysów
kwalifikuje się do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno”.
2. Komisja wnioskuje o otworzenie przepustu pod drogą w miejscowości Sitowa.
3. Ponadto komisja wnioskuje o poprawienie odcinka rowu na długości 300m w
miejscowości Sitowa.

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 9.30
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