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PROTOKÓŁ NR 11/16  
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 

w dniu 21 listopada 2016r. 
 
 
Posiedzeniu komisji przewodniczył Tomasz Kopera - Przewodniczący 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. 
 
Tematyka posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z miesiąca października 2016r.  
2. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.  
3. Stan sanitarno-weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.  
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.  
5. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok – wnioski.  
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 
 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 4 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

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

 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołu z miesiąca października 2016r. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie Nr 10/16 z 
dnia 26 października 2016r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak 
również dzisiaj był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 

 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z miesiąca października.  

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 10/16 z dnia 26 października 2016r. 

 
Ad. pkt.2 

Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.  
 
Emilia Kozimińska – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 
przedstawiła informację / załącznik nr 5a do protokołu/.  
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Elżbieta Dorocińska – radna – Jaka jest tendencja jeśli chodzi o liczbę składanych 
wniosków?  
Emilia Kozimińska - ARiMR – Tendencja jest spadkowa. Zostało złożonych 
wniosków o 100 mniej, niż w ubiegłym roku (na terenie powiatu).  
Tomasz Kopera – Przewodniczący – Jak wygląda wypłata zaliczek? 
Emilia Kozimińska - ARiMR – Do końca listopada ma zostać wypłacone 100%. 
Zaliczka dotyczy tylko płatności bezpośrednich, do zaliczki nie wchodzi ONW.  
Tadeusz Tomasik – Sołtys Kraśnicy – Decyzja zostanie wysłana na adres domowy, 
czy należy ją odebrać osobiście? 
Emilia Kozimińska - ARiMR – Nie ma decyzji, proszę sprawdzać konto.  
Maria Fabianowska – Ośrodek Doradztwa Rolniczego - przedstawiła informację 
/załącznik nr 5b do protokołu/. 
Prowadzimy szkolenia na wsiach, ale zainteresowanie jest niskie. Będziemy 
organizować kurs chemizacyjny – proszę się zgłaszać.  
Mirosław Karasiński – Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - przedstawił 
informację / załącznik nr 5c do protokołu/.  
Elżbieta Dorocińska – Izby Rolnicze - przedstawiła informację / załącznik nr 5d do 
protokołu/. 
Materiał z Melioracji i Urządzeń Wodnych stanowi załącznik nr 5e do protokołu. 
Materiał ze Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku stanowi załącznik nr 5f do 
protokołu. 

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3  

Stan sanitarno-weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy.  
Marianna Rożej – Sanepid - przedstawiła informację / załącznik nr 6a do protokołu/.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący – Wielokrotnie zdarzało mi się kupić w markecie 
produkt przeterminowany.  
Marianna Rożej – Sanepid – Zgłaszajcie takie sytuacje. Wyślemy kontrolę. W 
Starostwie Powiatowym jest też funkcja Rzecznika Konsumenta.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący – Panuje powszechna opinia, że na terenie całej 
Gminy Opoczno woda jest zdrowa i można ją pić bez przegotowania.  
Marianna Rożej – Sanepid - Tak.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący – Czy kontrolujecie zakłady przetwórstwa 
mięsnego? 
Marianna Rożej – Sanepid - Nie mamy wstępu do zakładów produkcji wędlin i mięsa. 
Kontrolować możemy dopiero w sklepie.  
Jarosław Jurowski – radny – Proszę o informację na temat odlewni. 
Marianna Rożej – Sanepid - Mimo kontroli nie stwierdziliśmy nieprawidłowości. 
Proszę zrozumieć, że o terminie kontroli jesteśmy zobowiązani powiadomić 
właściciela                                  na 2 tygodnie przed nią.  
Lucyna Skorupska – Weterynaria - przedstawiła informację / załącznik nr 6b do 
protokołu/.  

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
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Ad. pkt. 4 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
Temat zostanie omówiony przy projektach uchwał.  
 
Ad. pkt. 5 

Omówienie projektu budżetu na 2017 rok – wnioski.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt budżetu / załącznik nr 7 do 
protokołu /. 
Jarosław Jurowski – radny – Inwestycja Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego 
i ul. Słowackiego? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Wniosek składaliśmy i liczymy na dofinansowanie.  
Jarosław Jurowski – radny – Inwestycja Przebudowa ul. Szewskiej wraz z parkingami? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – To jest projekt techniczny. Procedura w tym roku, z 
płatnością w 2017r.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Chodzi o uporządkowanie terenu na 
wjeździe do Opoczna. Ulica Biernackiego – środki możemy pozyskać od Wojewody, 
pół na pół.  
Jarosław Jurowski – radny – Inwestycja Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Decyzja jest taka, że zadanie będziemy realizować, 
jeśli uzyskamy dofinansowanie.  
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca – Co z inwestycją Droga Bukowiec Komorniki? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jesteśmy na bardzo dalekiej liście rezerwowej. 
Teresa Wrzosek – Sołtys – Czy coś jest zapisane w budżecie dla miejscowości 
wiejskich np. środki na kanalizację?  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – W naszym budżecie nie ma zapisanej kanalizacji.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Na wsi inwestycje są robione w większości z 
Funduszów Sołeckich. Na wieś nie docierają praktycznie żadne środki z budżetu 
Gminy.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – A np. budowa świetlicy w Sitowej, wykonanie rowu 
odwadniającego w Libiszowie i rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki? 
 
Jarosław Jurowski – radny – Zgłaszam wniosek o zabezpieczenie w przyszłym 
budżecie środków na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego na 
Osiedlu Milenijnym.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. - 0 poparła wniosek.  
 

Jarosław Jurowski – radny – Brakuje również tablic z nazwami ulic na tymże Osiedlu.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Na Osiedlu 
Milenijnym jest 10 km dróg. Koszt wykonania oświetlenia 1 km drogi to 15 tys. zł. 
Może wybrać ulice, które chcemy oświetlić albo doraźnie zrobić kilka słupów w 
newralgicznych punktach. Oba przypadki wymagają dokumentacji technicznej i 
pozwolenia na budowę.  
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Jarosław Jurowski – radny – Biorąc pod uwagę trudność wykonania od razu całego 
oświetlenia należy się skupić na terenie zamieszkanym przez ludzi, gdyż na tym 
Osiedlu są ulice gdzie jeszcze nikt nie mieszka. 
W budżecie na 2017 rok nie ma inwestycji tak naprawdę. Nie zgadzam się, by zbijać 
deficyt kosztem inwestycji.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący – Inwestycja budowy skrzyżowania Dworcowa – 
Piotrkowska – jakie są koszty i kto je pokrywa? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Inwestorem 
jest Cauflad i on ponosi koszty. Nie dokładamy do tej inwestycji ani złotówki. Termin 
realizacji podali na koniec kwietnia 2017r.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący – Czy teren pod OPS jest już nasz? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Tak.  
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący –  Może w kwestii inwestycji 
drogowych ustalmy proporcje np. 2/3 dróg robimy w mieście, a 1/3 na wsi. 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Gro środków 
z bieżącego utrzymania dróg idzie na wieś. Dopóki nie zrobimy kanalizacji to drogi 
robimy doraźnie.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Należałoby pomyśleć o powołaniu Gminnej Spółki 
Wodnej. Będziemy mieli problem z rowami odwadniającymi, które są zaniedbane, 
zarośnięte i nie spełniają swej funkcji.  
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – Były 
w tym celu podejmowane działania, ale nie było chętnych, bo nikt nie chce płacić 
składek. 
 
Ad. pkt. 6 
 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej – projektów uchwał                     
w sprawach: 
 

a) prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu 
mienia komunalnego,  

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8 do protokołu /. 
              Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
  

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Różanna, 
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr  9 do protokołu /. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący – Panuje powszechna opinia, że Gmina będzie 
musiała ponieść wysokie koszty związane z odrolnieniem gruntów inwestycyjnych w 
Januszewicach. To powinno zostać publicznie wyjaśnione.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - Dostaliśmy też zapytanie w tej sprawie od 
jednej z gazet.  Temat zostanie wyjaśniony.  
              Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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c) zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z 
wykonaniem zadania inwestycyjnego,  

 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /. 

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

d) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2017” oraz „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017”,  

 
Katarzyna Sudzius-Bobrek – Inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności -  przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /. 

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

 
e) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2017”,  

 
Katarzyna Sudzius-Bobrek – Inspektor w Zespole ds. Społecznych i Ochrony 
Ludności -  przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /. 

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

 
f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, 

 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do 
protokołu /. 

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

 
g) podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza,  

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

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

h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna. 
 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
14 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz. - 0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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Ad. pkt. 7. 

 
Zapytania i wolne wnioski. 
 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałami stanowiącymi załączniki nr 15, 16 i 17.  
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji podziękował i zakończył 
posiedzenie Komisji. 
 
Czas trwania komisji 12.00-14.35 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 

Samorządu 
 

Tomasz Kopera 
Protokołowała:                                                        
Bogumiła Kędziora             
 


