PROTOKÓŁ NR 8/16
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
w dniu 25.08.2016r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Irena Przyborek- Przewodnicząca Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik 2 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 3 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca 2016r.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2016r. z uwzględnieniem
realizacji zadań inwestycyjnych.
3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego –
realizacja założeń organizacyjnych.
4. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I
półroczu 2016r.
5. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
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 4 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji.
Ad.pkt.1
Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca 2016r.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 6/16 z dnia 23.06.2016r. i Nr 7/16 z dnia 28.07.2016
były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali
obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej
z miesiąca czerwca.
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Komisja głosami: za-4, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 6/16 z
dnia 23 czerwca 2016r.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej
z miesiąca lipca.
Komisja głosami: za-4 przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 7/16 z
dnia 28 lipca 2016r.
Ad. pkt. 2
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2016r. z uwzględnieniem
realizacji zadań inwestycyjnych.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I
półroczu 2016r. z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych /sprawozdanie stanowi
załącznik nr 16 do protokołu z sesji XXIII/16 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
29.08.2016r./
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt.3
Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego – realizacja założeń organizacyjnych.
Marek Ziębicki – Nacz. Wydz. Oświaty – przedstawił informację na temat przygotowania
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego /załącznik nr 5 do protokołu/.
Jarosław Jurowski – radny- w niektórych szkołach nie były przeprowadzane żadne remonty.
Dlaczego?
Marek Ziębicki – Nacz. Wydz. Oświaty – w ubiegłym roku przeprowadzono remonty w
przedszkolach nr 8 i 4. W Szkole Podstawowej nr 2 w zeszłym tygodniu odmalowano 3 klasy.
Jarosław Jurowski – radny- przedszkole nr 2 stara się pozyskiwać środki od sponsorów i z
tego co wiadomo dobrze im to wychodzi. Dziwię się, że inni nic nie robią w tym kierunku.
Elżbieta Dorocińska – radna – wrócę do zatoki autobusowej w Bukowcu Opoczyńskim. Na
tyle rozmów i negocjacji dziwię się, że ta zatoka jeszcze nie powstała. Tym bardziej, że są
możliwości. Może nie należy oglądać się na Starostwo tylko samemu działać. Proszę o
potraktowanie tej sprawy priorytetowo.
Mieczysław Wojciechowski – radny – czy w przyszłym roku planuje się wybudowania boisk
przyszkolnych?
Marek Ziębicki – Nacz. Wydz. Oświaty – w Libiszowie wykupiono teren i planuje się boisko
dla dzieci. Poza tym w każdej szkole jest jakieś boisko. Żadna z Pań Dyrektorek nie zgłaszała
takiej potrzeby.
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Elżbieta Dorocińska- radna- były rozmowy z Burmistrzem w sprawie szkoły w Ziębowie. Nie
ma tam boiska z prawdziwego zdarzenia. Nie mówię o żadnym „orliku”, ale o przystosowaniu
terenu pod boisko.
Wiesław Wołkiewicz – radny – w tamtej kadencji mówiłem na temat boiska w Bielowicach.
Zbudowano go gdzieś na uboczu. Teraz jest niedopilnowane, ponieważ znajduje się z daleka
od szkoły. Dzieci również nie chcą tam chodzić, bo za daleko.
Elżbieta Dorocińska – radna- ja rozumiem, że za prowadzenie szkół odpowiedzialni są
Dyrektorzy, ale my jako organ prowadzący, a dokładnie Wydział Oświaty powinniśmy
wyrównywać poziom we wszystkich szkołach. Proszę o zwrócenie na to uwagi.
Marek Ziębicki – Nacz. Wydz. Oświaty – biorąc pod uwagę zaangażowanie Burmistrza
Kacprzaka w działalność sportową to stwierdzam, że nie było na przestrzeni czasów tak
dobrego organizatora. Nie da się w przeciągu dwóch lat nadrobić lat zaległości, choć bardzo
się stara.
Wiesław Wołkiewicz – radny – proszę o uzupełnienie koszy na śmieci przy przystankach
autobusowych i koło szkół.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 4
Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2016r.
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w ZSSiOL – przedstawiła sprawozdanie /załącznik
nr 6 do protokołu/.
Irena Przyborek – Przewodnicząca Komisji – czy wnioski w sprawie profilaktyki alkoholowej
składane są przez wszystkie szkoły, czy tylko przez te, które mają taką potrzebę?
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w ZSSiOL – wnioski wysyłane są do wszystkich
szkół, ale zgłaszają się tylko Ci, którzy potrzebują. Również wysyłamy wnioski do szkół
prowadzonych przez Stowarzyszenia.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad.pkt.5
Funkcjonowanie świetlic wiejskich.
Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK – przedstawił informację na temat funkcjonowania
świetlic wiejskich /załącznik nr 7 do protokołu/.
Lucyna Żabińska – sołtys Klin – jeśli chodzi o koszty funkcjonowania świetlicy w Klinach to
wydatki są spore – 750 zł za wynajem, 4 tyś zł na ogrzanie świetlicy, przy czym niewiele
osób tam przychodzi.
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Zdzisław Miękus – Dyrektor MDK – ten problem dotyczy większości świetlic, ale nie
możemy tego uogólniać. Myślę, że to problem lokalnej społeczności. Prowadzimy różne
zajęcia i warsztaty w różnych świetlicach, możemy je również prowadzić w Klinach.
Iwona Sroka – sołtys Adamowa- czy będą jeszcze budowane świetlice?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – zrobiliśmy jeden wspólny projekt dla wszystkich
świetlic. Na razie najpilniejsza jest świetlica w Sitowej.
Elżbieta Dorocińska – radna – czy jakieś stowarzyszenie zgłosiło wniosek o przejęcie
świetlicy?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – wpłynął wniosek o przejęcie świetlicy z
Mroczkowa Dużego. Przychyliliśmy się do niego, ale w wyniku analizy, doszliśmy do
wniosku, że mieszkańcy nie mogą dysponować mieniem komunalnym, ponieważ do tego
prawo ma tylko Burmistrz. Musimy zmienić statut, aby odbyło się to zgodnie z prawem.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt.6
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014r,
Magdalena Nowacka – Księgowa MPK Sp. z o.o. w Opocznie- przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 8 do protokołu/.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – zdecydowaliśmy się na opracowanie tej
uchwały, ponieważ od tego roku obowiązuje nas umowa od wozokilometra. W związku z tym
możemy pozwolić sobie na takie ulgi dla seniorów.
Jarosław Jurowski – radny - zgłaszam wniosek o obniżenie wieku darmowych przejazdów do
70 roku życia.
Komisja głosami: za- 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła wniosek radnego Jarosława
Jurowskiego dotyczący obniżenia wieku darmowych przejazdów do 70 roku życia.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z
wnioskiem radnego Jurowskiego.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – proszę o nie podejmowanie pochopnych
decyzji. Najpierw musimy zobaczyć jak sytuacja będzie wyglądała po proponowanej zmianie.
b) określania zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty
targowej na terenie Gminy Opoczno,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 9
do protokołu/.
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Komisja głosami: za- 5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
c) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia
wysokości opłat i sposobu ich pobierania,
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 10 do
protokołu/.
Mieczysław Wojciechowski – radny – czy zmienią się stawki opłat?
Barbara Bąk –Skarbnik Gminy – stawki się nie zmieniają. W uchwale chodzi tylko o soboty,
które wolne są od pracy.
Komisja głosami: za- 5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
d) zmiany statutu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie,
Katarzyna Derewęda – Jankowska – p.o. Dyrektora Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/.
Komisja głosami: za- 5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
e) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/225/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca
2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na
terenie gminy Opoczno,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 12 do
protokołu/.
Wiesław Wołkiewicz – radny – jeżeli przegłosujemy uchwałę, to nie będzie z tego powodu
żadnych konsekwencji?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – nie, prostujemy błąd i unikamy konsekwencji.
Elżbieta Dorocińska – radna – jaka różnica będzie dla osoby mieszkającej na terenie
rewitalizacji, a poza nią?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – trudno to określić. Głównym celem wyznaczenia
obszaru rewitalizacji jest przywrócenie tym terenom funkcji gospodarczej.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – możemy przytoczyć przykład „Skały”. Jest to
taki obszar, który przy przeniesieniu centrum w inne miejsce został skazany na zapomnienie.
Elżbieta Dorocińska – radna – Na mapie zaznaczone są obszary, które są dość silne wśród
sołectw. Nie rozumiem dlaczego te miejscowości otrzymały ten statut.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – oprócz załącznika o którym mówi Radna,
otrzymaliście Państwo diagnozę, w której wymieniony był wskaźnik jaki należało osiągnąć.
Na jego podstawie został wyznaczony obszar zdegradowany.
Komisja głosami: za- 4, przeciw-0, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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f) określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 13 do
protokołu/.
Komisja głosami: za- 4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
g) przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Opoczno,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 14 do
protokołu/.
Komisja głosami: za- 6, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
h) zmiany uchwały Nr X/76/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych,
Janusz Mlonka- Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 15 do protokołu/.
Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego- czy zostanie przeprojektowana
przepompownia w Bukowcu „Komorniki”?
Janusz Mlonka- Kierownik ZWK – oficjalnie nie ma żadnego wniosku w tej sprawie. Nikt
nie pojawił się w PGK z prośbą o przeprojektowanie. Realizujemy projekt w Bukowcu
„Komornikach” na podstawie projektu z 2008r. Przepompownie możemy przenieść na
zasadzie prawa budowlanego, ale związane są z tym dodatkowe koszty.
Michał Konecki – Prezes PGK – jeżeli chcemy coś zmieniać to należy działać już teraz.
Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Żaden z projektantów nie był w terenie,
aby sprawdzić projekt z rzeczywistością.
Janusz Mlonka- Kierownik ZWK – nie wiem dlaczego projektant podjął taką decyzję. To jest
przecież przy drodze gminnej.
Jan Telus – sołtys Sielca – jest przepompownia w Sielcu przy drodze gminnej na łuku drogi
90 stopni. Dlaczego nie można było zrobić tego inaczej? Przy budowie uszkodzono drogę.
PGK zobowiązało się do naprawy i do tej pory nic się z tym nie dzieje.
Janusz Mlonka- Kierownik ZWK – Pojedziemy, sprawdzimy i poprawimy, jeżeli jest tak jak
Pan mówi.
Tadeusz Tomasik – sołtys Kraśnicy - kiedy będzie kanalizacja w Kraśnicy?
Janusz Mlonka- Kierownik ZWK – na poprzedniej sesji przedstawiliśmy informację na temat
sanitacji gminy – gdzie i kiedy będziemy budować kanalizację. Projekty są na tą chwilę nie
aktualne. Możemy zrobić nowe, ale to są dodatkowe koszty. Nie możemy ubiegać się o
dofinansowanie, ponieważ nie osiągamy wymaganego wskaźnika 120 osób/ km.
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Wiesław Wołkiewicz – radny – czy macie zamiar zakupić liczniki do odczytu elektrycznego?
Janusz Mlonka- Kierownik ZWK – koszt takich liczników to ok. 1,5 mln zł.
Lucyna Żabińska – sołtys Klin – przy działce, która należy do gminy został zasypany rów.
Byłam u pana Klimka i zgłaszałam problem. Miał to poprawić, niestety do tej pory nic nie
zostało zrobione.
Janusz Mlonka- Kierownik ZWK – sprawdzimy to.
Wiesław Wołkiewicz – radny – w Woli Załężnej kanalizacja była potrzebna. Jak już jest to są
problemy z przyłączami. Czy w Libiszowie i Bukowcu są już wszystkie przyłącza?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Osiągnęliśmy wskaźnik do rozliczenia
projektu. W Libiszowie pozostało jeszcze parę domów do przyłączenia. Otrzymali oni
wniosek nakazujący wykonanie przyłącza.
Komisja głosami: za- 5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
i) zaniechania realizacji inwestycji,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 16 do
protokołu/.
Komisja głosami: za- 3, przeciw-0, wstrz-1, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do
protokołu/.
Komisja głosami: za- 4, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
k) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 do
protokołu/. Musimy wprowadzić do budżetu dodatkowo koszty wynikające z organizacji
koloni dla dzieci w wysokości 73 tys. zł. Dodatkowo, decyzją Burmistrza została przyznana
dotacja w wysokości 2 tys. zł na wyjazd Tramblanki do Kopenhagi.
Komisja głosami: za- 5, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
l) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
m) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
n) powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
o) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Radni zapoznali się z materiałem nadesłanym przez Prezydenta miasta Dąbrowa
Górnicza /załącznik nr 23 do protokołu/ oraz Burmistrza miasta Jarosławia /załącznik nr 24
do protokołu/ w sprawie podjęcia uchwał dotyczących poprawy jakości powietrza, a także z
pismem Pana Janusza Tosiek w sprawie nadania nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ulic
Partyzantów i Biernackiego /załącznik nr 25 do protokołu/.
Ad. pkt. 7.
Zapytania i wolne wnioski.
Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji podziękowała i zakończyła posiedzenie
Komisji.
Czas trwania komisji 9.00 – 11.10

Protokołowała
Alicja Firmowska

Bogumiła Kędziora

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu

Irena Przyborek

8

