PROTOKÓŁ NR 1/17
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
z dnia 16 stycznia 2017r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2016r.
2. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r.
3. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. 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 porządek posiedzenia
Komisji.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2016r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 12/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. był wyłożony do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali obrad przed
rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z
miesiąca grudnia 2016r.
Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wtrz .- 0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr
12/16 z dnia 22 grudnia 2016r.
Ad. pkt. 2
Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r.
Komisja opracowała sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r. i przyjęła go głosami:
za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt. 3
Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – przedstawił informację
/załącznik nr 6 do protokołu /.
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Jarosław Jurowski – radny – Jakie działania Straż Miejska podejmuje w związku ze
smogiem?
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Pod koniec roku Burmistrz
podpisał Zarządzenie, zgodnie z którym możemy kontrolować osoby fizyczne pod kątem
zanieczyszczenia powietrza. W roku 2016 przeprowadziliśmy 50 takich kontroli, z czego w 4
przypadkach stwierdziliśmy nieprawidłowości. 3 osoby zostały ukarane mandatem na kwotę
100 zł, a 1 została pouczona. Prowadzimy prelekcje w szkołach, co uważam za bardzo
pozytywny kierunek działania.
Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – Jak taka kontrola wygląda?
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Kontrolę przeprowadzamy na
zgłoszenie. Na miejsce udaje się patrol złożony z 2 strażników miejskich i 2 pracowników z
Wydz. Ochrony Środowiska. Wchodzimy do kotłowni i sprawdzamy czym jest palone. Jeśli
nie mamy widocznych dowodów nieprawidłowości to można pobrać próbkę popiołu do
badania laboratoryjnego. Takie badanie kosztuje 1 tys. zł. Mandat możemy wystawić do 500
zł.
Jarosław Jurowski – radny – Temat odlewni jest nadal aktualny. Odlewnia to zlepek różnych
zanieczyszczeń. Nic nie jest robione, żeby to zwalczyć.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 4
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej
A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Proszę, aby dyskusję na ten temat przenieść na
spotkanie konsultacyjne dzisiaj o godz. 15.30. Na tym spotkaniu i na sesji będą
przedstawiciele firmy, która opracowała dokument i go szerzej omówią.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu, a cały Program Rewitalizacji jest
załącznikiem do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 20 stycznia 2017r.
Komisja przełożyła dyskusję na temat projektu uchwały na spotkanie konsultacyjne.
b) zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24
marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej
Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie.
Katarzyna Derewęda – Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” –
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Opoczno.
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.
Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – Kto jest dzierżawcą i co planuje na tej działce?
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Dzierżawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i działkę planuje
wykorzystać pod tym kątem.
Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – Jaka będzie roczna kwota czynszu
dzierżawnego?
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Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Kwota
zostanie ustalona przez Burmistrza indywidualnie i będzie ceną rynkową.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody
na zbycie w trybie bezprzetargowym.
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.
Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – Ta działka jest w kompleksie garaży?
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Tak,
między ul. Kossaka, Biernackiego, Kopernika.
Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji – Jaka będzie cena sprzedaży?
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Ustalona
zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego, ok. 80-100 zł za 1 m kw.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki.
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /.
Elżbieta Dorocińska – radna – Pamiętam dyskusję, aby tego typu usługi były dostępne w
Opocznie. Nic nie zostało zrobione w tym kierunku.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
g) określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na
działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” w Opocznie
utworzonego przez organizację pozarządową.
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /.
Jarosław Jurowski – radny – Możemy dostać do wglądu sprawozdanie z działalności Fundacji
za ubiegły rok?
Edyta Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności - Na razie
go nie posiadamy. Mają czas do 30 stycznia na przedłożenie takiego sprawozdania.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
h) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 14 do
protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
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B) Reforma oświaty – etapy wdrażania.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił informację / załącznik nr 15a i 15b
do protokołu/.
Są dwa etapy wdrażania reformy oświaty - do końca lutego musimy wystąpić do Kuratora z
uchwałą intencyjną, a do końca marca Rada Miejska musi podjąć uchwałę o dostosowaniu
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Przedstawiliśmy Państwu koncepcję, każdy z
Państwa dostał informację. Celem Burmistrza jest, by nie likwidować żadnej ze szkół.
Dotychczasowe szkoły 6-klasowe staną się szkołami 8-klasowymi. Takie rozwiązanie będzie
też w przypadku Zespołów Szkół składających się ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Trudną sytuację mamy z Bielowicami i Wygnanowem - aby obie szkoły utrzymać
proponujemy podział na klasy 1-4 w Bielowicach i 5-8 w Wygnanowie. W Bielowicach są
podwójne klasy i decyzją Burmistrza można je przenieść do innego obwodu szkolnego, czyli
do Wygnanowa. To stwarza szansę na uratowanie szkoły w Wygnanowie. Aby ta koncepcja
miała szanse realizacji dzieci ze wsi muszą uczęszczać do swojego obwodu.
Jarosław Jurowski – radny – Często ma miejsce przepisywanie dzieci przez rodziców z
obwodu do obwodu. Nie ma argumentu, by zachęcić rodziców, by tego nie robili. W tym
widzę duże zagrożenie. Trzeba dotrzeć do rodziców w miejscowościach wiejskich i zachęcić
do tego, by ich dzieci uczęszczały do swojego obwodu.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – O przyjęciu do szkoły dzieci spoza obwodu
decyduje Dyrektor. Musimy uczulić na to Dyrektorów. Także Wy, sołtysi, musicie
zaapelować do mieszkańców swoich miejscowości, by nie zabierali dzieci, bo wtedy nie
będzie szansy na utrzymanie szkoły na wsi.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Czasem dzieci uciekają za szkół wiejskich, bo opinia jest
taka, że w szkołach miejskich jest wyższy poziom nauczania.
Irena Przyborek – radna – Cieszy fakt, że zostają wszystkie szkoły.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Ten projekt sieci szkół musimy przedstawić
Kuratorowi i on musi go zaakceptować.
Andrzej Pacan – radny – Czy były wspólne rozmowy z Dyrektorami, by ustalić sieć szkół?
Były wspólne rozmowy, czy tylko indywidualne? Chodzi mi szczególnie o szkoły w
Bielowicach i Wygnanowie. Czy były robione jakieś symulacje, jak sytuacja będzie się
kształtować w przyszłości?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Były konsultacje indywidualne. Najlepszym
rozwiązaniem w przypadku tych obu szkół jest utworzenie jednego wielkiego okręgu
szkolnego – jednej szkoły z filią. W Bielowicach byłyby klasy 1-4, a w Wygnanowie 5-8. Za
takim rozwiązaniem przemawia zarówno baza, jak i nauczanie. Symulacje są niekorzystne dla
Wygnanowa.
Mieczysław Wojciechowski – radny – Jestem za zaproponowanym rozwiązaniem klasy 1-4 w
Bielowicach i 5-8 w Wyganowie. Czy od 2017r. można tak zrobić?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – To dopiero jest możliwe po 2019 roku, czyli po
okresie przejściowym.
Mieczysław Wojciechowski – radny – Proszę o szacunkowe wyliczenia na 2018 rok, ile
Gmina będzie dokładać do każdej ze szkół. Kiedyś usłyszałem, że rentowność szkoły nie
zależy od ilości dzieci, a od ilości dzieci w oddziałach. Czy zmieniła się kwestia finansowania
się oddziałów? Na wsi, żeby oddział się sfinansował musiało być 20 dzieci na oddział, dotacja
na dziecko wynosiła 7,5 tys. zł, w mieście 28 dzieci w oddziale i 5,5 tys. zł na dziecko.
Nie godzę się na likwidację żadnej ze szkół, ale jeśli są duże straty finansowe to może szkoły
w najgorszej sytuacji przekształcić w szkoły stowarzyszeniowe.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Jest możliwość dalszego przekształcania w
szkoły stowarzyszeniowe, ale procedura się skomplikowała. Wcześniej potrzebna była opinia
Kuratora, teraz potrzebna jest zgoda.
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Radni dyskutowali szeroko na temat, przyjmując informację do wiadomości.
C) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – przedstawił
informację / załącznik nr 16 do protokołu/.
Marek Wijata – Sołtys Sołka – Zgłaszam wnioski dotyczące dróg na terenie mojego sołectwa:
- wnioskuję o naprawę drogi asfaltowej w Sołku koło posesji nr 5 i 8,
- w grudniu 2014r. wpłynęło pismo do Urzędu Miejskiego na szlakę od cmentarza do wsi
Sołek w kierunku południowym – nie zostało to zrealizowane,
- na odcinku drogi od Kościoła do cmentarza i na odcinku drogi od Zameczka do cmentarza –
są doły,
- droga główna do cmentarza jest w fatalnym stanie i nie ma rowów - wniosek jest zgłaszany
od wielu lat, niestety bez skutku.
Tomasz Kopera – Przewodniczący – PGK planowało zakup maszyny do naprawy dróg. Czy
pomysł jest aktualny?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Drogi gruntowe
ciągle naprawiamy. Także drogi miejskie bardziej uczęszczane są w złym stanie. Jest masa
interwencji. Przetargi na ten rok zostaną rozstrzygnięte w miesiącu lutym i wtedy ruszymy w
teren. Ale nie obiecuję, że nagle stan wszystkich dróg się poprawi. Będzie to realizowane
sukcesywnie. O drogę do cmentarza Pan sołtys apeluje od lat. Aby zrobić ją jak należy to
trzeba ją zaprojektować, a więc trzeba przeznaczyć środki, a ich na dziś nie ma. Będziemy ją
dalej utrzymywać w takim stanie jak jest tzn. będziemy ją uzupełniać, pracować walcem,
równiarką, będziemy utrzymywać jej przejezdność.
Spółka PGK planuje zakup maszyny do powierzchniowego utrwalania masą asfaltową dróg.
Byłoby napewno taniej, niż zlecanie na zewnętrz tych robót, ale do tego potrzebny jest i
sprzęt i ludzie. Przedsiębiorstwo planuje z Urzędu Pracy zatrudnić 4 osoby. Ten sposób
realizacji jest m.in. w Gminie Poświętne i Mniszków i są z tego zadowoleni. Taki pomysł jest
u nas, ale to plany. Na dziś bieżące utrzymanie dróg jest prowadzone przez Wydział
Techniczno-Inwestycyjny.
Lucyna Wąsik – Sołtys Kruszewca Kol. – Przypominam, że wnioskowaliśmy aby położyć
destrukt i wykonać rowy w Kruszewcu na odcinku od szkoły do torów PKP. W tym roku na
ten cel przeznaczyliśmy środki z Funduszu Sołeckiego w wys. 5,5 tys. zł. Było obiecane, że
po zrobieniu kanalizacji ta droga będzie zrobiona. Proszę o jej zrobienie sukcesywnie, tym
bardziej że równoległa droga w Kruszewcu będzie zrobiona jako droga dojazdowa na
Kolonię.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Droga równoległa w
Kruszewcu to jest realizacja 2019 – 2020. Trwają prace projektowe i czas do realizacji tej
drogi jest dosyć odległy. Natomiast to co przeznaczyliście z Funduszu Sołeckiego zostanie
zrealizowane. Ale są to kwoty niewystarczające. Będziemy musieli śledzić bieżące wydatki.
Każdy z sołtysów ma drogi i chce by były realizowane. W pierwszej kolejności będziemy
wybierać drogi, gdzie sytuacja jest najgorsza. Co do rowów - rowy są generalnie w gruntach
prywatnych i to całe nieszczęście. Aby wejść w budowę rowów musielibyśmy mieć zgody
wszystkich właścicieli gruntów przylegających do tej drogi. Jeśli uzyska Pani pisemne zgody
wszystkich właścicieli to postaramy się to wykonać.
Lucyna Wąsik – Sołtys Kruszewca Kol. – Głównie chodzi o jakieś 50 metrów. W większości
jest to wzdłuż świetlicy wiejskiej, gdzie teren jest własnością Gminy. Tam nie powinno być
problemu. To skrzyżowanie koło świetlicy jest najbardziej zalewane, woda tam spływa i
zalega.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Jeśli jest własność
Gminy to nie ma żadnego problemu.
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Lucyna Żabińska - Sołtys Klin – Zgłaszam, że przejście pod torami do Opoczna – Południe
jest częściowo zalane i ludzie przechodzą po torach, co stanowi dla nich zagrożenie życia.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – PKP Idzikowice jest
odpowiedzialne za utrzymanie przejezdności tego przejścia podziemnego. Jeśli mamy taki
sygnał to monitujemy do PKP. Czasami ich pompa odprowadzająca wodę siada. Planowany
jest drugi peron w latach 2018-2019, dokumentacja techniczna 2017-2018 rok i będzie nowe
przejście podziemne obok.
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy pomysł naprawy dróg własnymi środkami obniży koszt
wybudowania dróg?
Proponuję, aby opracować harmonogram naprawy dróg np. wybrać trzy drogi na rok i
wykonać je tak, aby za chwilę nie było konieczności ich naprawiania.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Kalkulację będzie
robić Spółka PGK. Według naszych obliczeń koszt się obniży. Teraz koszt wynosi 30 zł za 1
m kw., a systemem zleconym koszt będzie o 50% niższy.
Elżbieta Dorocińska – radna – Sygnalizuję konieczność podjęcia działań w związku z tym, że
kierowcy dużych samochodów jeżdżą po drogach, gdzie obowiązuje ich zakaz wjazdu. Może
zadziałałaby Straż Miejska?
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Nie mogę zatrzymać samochodu
w ruchu, nie mam do tego prawa. Mogę tylko poinformować policję.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Zapytania i wolne wnioski.
Dodatkowe materiały jakie otrzymali radni stanowią załączniki nr 17 i 18 do protokołu.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.40

Protokołowała
Bogumiła Kędziora

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw
Samorządu
Tomasz Kopera
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