PROTOKÓŁ NR 4/17
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
z dnia 23 marca 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 protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
2. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie
Opoczno.
3. Funkcjonowanie w Gminie Opoczno unijnych programów dotyczących
rolnictwa.
4. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
6. 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 głosów.
Komisja głosami: za - 6, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Komisji.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 1/17 z dnia 16 stycznia 2017r., Nr
2/17 z dnia 7 lutego 2017r. oraz Nr 3/17 z dnia 14 lutego 2017r. były wyłożone do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne 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 dnia 16 stycznia 2017r.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 1/17 z dnia 16 stycznia 2017r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 7 lutego 2017r.
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Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 2/17 z dnia 7 lutego 2017r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 14 lutego 2017r.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 3/17 z dnia 14 lutego 2017r.
Ad. pkt. 2
Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie
Opoczno.
Jan Wieruszewski – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – przedstawił informację
/załącznik nr 5 do protokołu/.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydz.
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie /załącznik nr 5a do protokołu/.
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy prace interwencyjne na okres miesiąca są
współfinansowane przez Urząd Pracy czy w całości ze środków Gminy?
Jan Wieruszewski – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – To inicjatywa Burmistrza,
w całości finansowana ze środków Gminy.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Pracownicy interwencyjni wykonują prace
przy utrzymaniu czystości miasta. To wieloletnia praktyka.
Elżbieta Dorocińska – radna – Dla kogo są „bony na zasiedlenie”?
Jan Wieruszewski – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – To są programy
skierowane dla osób do 30 roku życia, które znajdują pracę poza miejscem
zamieszkania.
Tomasz Kopera – Przewodniczący - Ile w 2016r. zostało wydanych pozwoleń na pracę
dla obcokrajowców?
Jan Wieruszewski – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – W roku 2016 takich osób
było ponad 300. W ich przypadku są tzw. oświadczenia o zamiarze zatrudnienia
obcokrajowca (a nie pozwolenia).
Tomasz Kopera – Przewodniczący - Rozumiem z tego, że zakłady złożyły
zapotrzebowanie na 300 osób?
Jan Wieruszewski – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – Tak.
Tomasz Kopera – Przewodniczący – Czy w roku 2016 pojawiły się na terenie Gminy
Opoczno podmioty gospodarcze, które prowadziły rekrutację do pracy powyżej 10
osób?
Jan Wieruszewski – Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie – Nie, były takie które
zatrudniły po 2-3- osoby.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 3
Funkcjonowanie w Gminie Opoczno unijnych programów dotyczących
rolnictwa.
Emilia Kozimińska – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
przedstawiła informację / załącznik nr 6 do protokołu/.
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Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Ośrodek
Doradztwa Rolniczego /załącznik nr 7 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 4
Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2016r. – całkowity
koszt zadania.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska - przedstawił informację /załącznik nr 8 do protokołu/.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z o.o.
/załącznik nr 9 do protokołu/, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rejon dróg
wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim /załącznik nr 10 do protokołu/ oraz Zarząd
Dróg Powiatowych w Opocznie /załącznik nr 11 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 5
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2016 – ocena.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację /załącznik nr 12 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.
B) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2016r.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła sprawozdanie /załącznik nr 12 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie.
C) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2016r.
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Maria Barbara Chomicz – Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie przedstawiła sprawozdanie /załącznik nr 13 do protokołu/.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Zespół do Spraw
Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w zakresie prowadzenia
Placówek Wsparcia Dziennego /załącznik nr 5 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie.
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D) Czystość i porządek w gminie – ocena, oraz analiza opłat za odpady
komunalne.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska - przedstawił informację /załącznik nr 14 do protokołu/.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PGK Sp. z o.o.
/załącznik nr 9 do protokołu/ oraz Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu
Miejskiego w Opocznie dotyczącym ściągalności podatków i opłat za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych /załącznik nr 15 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
E) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział Promocji, Kultury,
Sportu i Funduszy Europejskich /załącznik nr 16 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie.
F) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do
protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 do
protokołu/. Dzisiaj otrzymaliście treść projektu uchwały po poprawkach / załącznik nr
18a do protokołu/
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 19 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
d) określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Opoczno.

4

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 20 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Opoczno.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały /załącznik
nr 21 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia
wysokości opłat i sposobu ich pobierania.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
g) sprostowania i ujednolicenia nazw ulic w Opocznie.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 23 do protokołu/.
Tomasz Kopera – Przewodniczący – Weszła ustawa o dekomunizacji. Jakie działania
w związku z tym planuje Urząd?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Ustawa obliguje nas, aby do września
zmienić trzy nazwy ulic. Jest propozycja, aby w czerwcu do tego wrócić.
Jarosław Jurowski – radny - Czy to sprostowanie nazw ulic pociągnie za sobą
konsekwencje dla mieszkańców?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Chcielibyśmy to przeprowadzić
jak najmniejszym kosztem. Mieszkańcy nie będą mieli problemów z tego tytułu.
Elżbieta Dorocińska – radna - W przypadku zmiany nazwy trzech ulic po
dekomunizacji kto ponosi koszty zmian?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Koszty wymiany dowodów ponosi państwo.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
h) zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 24 do protokołu/.
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Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie
związanym z korzystaniem z cmentarzy komunalnych i urządzeń
znajdujących się na cmentarzach komunalnych położonych przy ul. Rolnej
i ul. Granicznej w Opocznie.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wtrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
j) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Opocznie.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 26 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
k) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania
z nich.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 27 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
l) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok
2017.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 28 do protokołu/.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Gmina ponosi duże koszty w związku z opieką nad
zwierzętami. Ludzie stawiają zwierzęta ponad drugiego człowieka.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Opieka weterynaryjna jest bardzo kosztowna. Koszt
to ok. 340 tys. zł rocznie.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
m) Statutu Gminy Opoczno.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr
29 do protokołu/.
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Czy sprawa przyznania inicjatywy
obywatelskiej 200 osobom została zapisana w statucie?
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – po konsultacjach stwierdziliśmy, że taki
zapis nie jest potrzeby ze względu na to, że w ostatnim czasie weszła w życie ustawa o
petycjach, która reguluje ten temat.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Ad. pkt. 6.
Zapytania i wolne wnioski.
Aneta Wdówka – sołtys Ogonowic – Sołectwo Ogonowice ma duże problemy z
dzikami oraz bobrami. Dzwoniłam w tej sprawie do Urzędu w Łodzi i okazało się, że
aby przenieść bobry musi przyjechać Komisja i przenieść je w inne miejsce, ponieważ
są pod ochroną. Może to trwać około pół roku. Bardzo proszę o pomoc i interwencję w
tej sprawie.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - My jako gmina musimy postępować
zgodnie z przepisami. Bobry są pod ochroną i zajmuje się tym Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Łodzi. My możemy pomóc wypełnić wniosek i wysłać do
RDOŚ. Jeśli chodzi o dziki to szkody ponosi koło łowieckie działające na terenie
Państwa sołectwa.
Barbara Wrzeszcz – sołtys Stużno Kol.- Kiedy będziemy mogli wypuścić kury?
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Nie jestem kompetentną osobą w tej
sprawie, ale postaramy się, aby na sesję zaprosić Pana Skorupskiego, Powiatowego
Lekarza Weterynarii.
Barbara Wrzeszcz – sołtys Stużno Kol. – Bardzo proszę o naprawę drogi w
miejscowości Stużno Kol.
Marek Wijata- sołtys Sołka – Proszę o remont przystanku w Zameczku przy posesji nr
14, a także naprawę dróg w Sołku w stronę cmentarza.
Krystyna Rytczak – sołtys Libiszów Kol. – Czy miejscowości wiejskie mogą starać się
o dofinansowanie do wymiany piecy lub instalacji grzewczej?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jeśli chodzi o dofinansowanie do wymiany piecy
to są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Głównym
organizatorem jest gmina, która będzie pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami, a
WFOŚ. Jest to jednak program przeznaczony dla mieszkańców miast. Niezależnie od
programu do którego gmina się włączyła, funkcjonuje w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska program polegający na dofinansowaniu termomodernizacji, w
ramach której można skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła ciepła. Aby
dofinansowanie miało miejsce musi być efekt ekologiczny, czyli jeżeli wymieniamy
piec węglowy na inny piec węglowy to musi być piec nowej generacji z filtrami.
Podobnie jest kiedy wymieniamy piec węglowy na gaz lub ogrzewanie olejowe, wtedy
szansa na otrzymanie dofinansowania jest bardzo duża. Odbywa się to za
pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Opocznie. Osoby tam pracujące pomagają
wypełniać wnioski oraz udzielają wszelkich informacji.
Krystyna Rytczak – sołtys Libiszów Kol. – Czy musi być w związku z tym zrobiony
jakiś projekt przez firmę indywidualnie? Czy gdybym chciała we własnym zakresie
wymienić piec to jest taka możliwość?
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Tak. Koszty kwalifikowane są to koszty
wymiany źródła ciepła. Jeżeli Pani przerabiałaby instalację centralnego ogrzewania z
węglowej na gazową to jak najbardziej będzie potrzebny projekt, a jeżeli wymienia
Pani piec na piec to przebudowa nie jest potrzebna. Żeby doszło do finansowania musi
być efekt ekologiczny, czyli zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałami, które stanowią załącznik nr 30,
31 i 32 do protokołu.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 8.30, godzina zakończenia 11.00.

Protokołowała:
Alicja Firmowska
Bogumiła Kędziora

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu
Tomasz Kopera
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