PROTOKÓŁ NR 5/17
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
z dnia 24 kwietnia 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 marca br.
2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości
wśród nieletnich.
3. Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno.
4. Stan sanitarno – weterynaryjny na terenie gminy Opoczno.
5. Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno w
zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016.
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/.
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – proszę o przeniesienie punktu pt.
„Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” z porządku
obrad sesji na początek posiedzenia komisji.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz – 0 przeniosła punkt pt.
„Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” z
porządku obrad sesji na początek posiedzenia komisji.
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – proszę o przeniesienie punktu dot.
stanu sanitarno – weterynaryjnego na terenie gminy Opoczno po punkcie
„Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.
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Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz – 0 przeniosła punkt pt. „Stan
sanitarno- weterynaryjny na terenie gminy Opoczno” po punkcie
„Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 4/17 z dnia 23.03.2017r.
wyłożony był 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 protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 23 marca 2017r.
Komisja głosami: za-5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 4/17 z dnia 23 marca 2017r.
Ad. pkt. 2
Funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Beata Rogulska oraz Monika Statkiewicz – pracownicy MGOPS w Opocznie
– przedstawiły informację dot. funkcjonowanie MGOPS w Opocznie /załącznik
nr 5 do protokołu/.
Elżbieta Dorocińska – radna – ostatnio szeroko komentowany jest spadek
bezrobocia, który jest znaczący. Czy w związku z tym w MGOPS ubyło osób
korzystających z pomocy?
Monika Statkiewicz – pracownik MGOPS w Opocznie – jest mniejsza liczba
dzieci, które korzystają z dożywiania. Jeżeli chodzi o 500+ to dochód ten nie
wlicza się do pomocy społecznej. Wdrożenie programu pomogło rodzinom.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu głos zabrał sołtys Bukowca
Opoczyńskiego.
Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Op.- do Bukowca został przysłany sprzęt
drogowy, który zerwał nawierzchnie i nie dostarczono żadnego innego materiału,
aby dokończyć to co zostało zniszczone. Mieszkańcy są źli. Projekt na drogę
został dawno zrobiony, a drogi jak nie było tak nie ma. Proszę o interwencję w tej
sprawie.
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – dziękujemy za informację.
Przekażemy ja do naczelnika Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego.
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – po rozmowie z Naczelnikiem
okazało się, że gmina w tym momencie nie realizuje żadnej inwestycji w
Bukowcu Opoczyńskim. Być może to PGK.
Ad. pkt. 3
Stan sanitarno – weterynaryjny na terenie gminy Opoczno.
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – przedstawił
informację dot. stanu weterynaryjnego na terenie gminy Opoczno /załącznik nr 6
do protokołu/.
Wiesław Wołkiewicz – radny – o ile spadła produkcja bydła na przestrzeni paru
lat?
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – produkcja
nieznacznie spadła, ale zrosło zapotrzebowanie na bydło pasane w naturalnych
warunkach środowiska. Większy jest również popyt na trzodę chlewną z
mniejszych gospodarstw. Obecnie funkcjonuje program rządowy wspomagający
gospodarstwa w hodowli trzody chlewnej.
Elżbieta Dorocińska – radna – jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o kury?
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – zakaz
obowiązuje. Ludzie wzajemnie na siebie donoszą i my musimy reagować. Jeżeli
jest taka konieczność to karamy mandatami. W naszym województwie nie ma
ognisk ptasiej grypy, ale już 100 km od nas tak. Grypa nie jest groźna dla ludzi.
W Chinach stwierdzono 100 zgonów, których przyczyną jest mutacja ptasiej
grypy. Jest dużo przypadków włośnicy u dzików. Przestrzegamy przed
okazyjnym kupnem mięsa lub wyrobów z dzika.
Marianna Rożej – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie – przedstawiła
informację na temat stanu sanitarnego w gminie Opoczno /załącznik nr 7 do
protokołu/.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
Ad. pkt. 4
Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem
przestępczości wśród nieletnich.
Komisja zapoznała się z materiałem dostarczonym prze Komendę
Powiatową Policji w Opocznie /załącznik nr 8 do protokołu/, Prokuraturę
Rejonową w Opocznie /załącznik nr 9 do protokołu/, Sąd Rejonowy w Opocznie
/załącznik nr 10 do protokołu/ oraz Straż Miejską /załącznik nr 11 do protokołu/.
Ad. pkt. 5
Sytuacja energetyczna w gminie Opoczno.
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Piotr Błażejewicz – Zakład Energetyki Cieplnej w Opocznie – przedstawił
informację /załącznik nr 12 do protokołu/.
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – ile domów jednorodzinnych
zostało podłączonych w 2016r.?
Piotr Błażejewicz – Zakład Energetyki Cieplnej w Opocznie – dokładnie nie
pamiętam. Prowadziliśmy akcję na szeroką skalę jeśli chodzi o podłączenie do
nitki ciepłowniczej. Były osoby chętne, ale niektórzy nie wyrazili zgody na
przeprowadzenie ciepłociągu przez ich teren.
Jarosław Jurowski – radny – czy „Esdech” złożył wniosek o przyłączenie do
ciepłociągu?
Piotr Błażejewicz – Zakład Energetyki Cieplnej w Opocznie – tak, złożył
wniosek.
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – jaki jest szacunkowy koszt
podłączenia domku jednorodzinnego?
Piotr Błażejewicz – Zakład Energetyki Cieplnej w Opocznie – proszę wejść
na naszą stronę internetową. Tam w zakładce „Taryfa” są wszelkie potrzebne
informacje.
Wiesław Wołkiewicz – radny – czy jest możliwość przyłączenia Urzędu
Miejskiego oraz parafii Św. Bartłomieja.
Piotr Błażejewicz – Zakład Energetyki Cieplnej w Opocznie – tak.
Prowadzimy w związku z tym rozmowy.
Andrzej Mędrecki – PGE Dystrybucja – przedstawił informację /załącznik nr
13 do protokołu/.
Wiesław Wołkiewicz – radny – czy uszkodzenia słupa energetycznego należy
zgłaszać?
Andrzej Mędrecki – PGE Dystrybucja – tak, oczywiście. Niezwłocznie
naprawiamy takie awarie.
Elżbieta Dorocińska – radna – jak ocenia Pan stan sieci energetycznej?
Andrzej Mędrecki – PGE Dystrybucja – oceniam jako dobry.
Dodatkowo Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Polską
Spółkę Gazownictwa Oddział w Łodzi /załącznik nr 14 i 15 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 6
Informacja z działalności OSP z terenu Gminy Opoczno w zakresie
ochrony przeciwpożarowej za rok 2016.
Dariusz Rzepka – Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w
Opocznie – przedstawił informację /załącznik nr 16 do protokołu/.
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Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Zespół do
Spraw Społecznych i Ochrony Ludności /załącznik nr 17 do protokołu/.
Tadeusz Tomasik – sołtys Kraśnicy – na terenie Kraśnicy są dwa zbiorniki
przeciwpożarowe, które wymagają czyszczenia oraz naprawy ogrodzenia.
Dariusz Rzepka – Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w
Opocznie – zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma wymogu utrzymania
zbiorników przeciwpożarowych. Były one potrzebne w momencie kiedy nie było
sieci wodociągowej.
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – ze względów bezpieczeństwa
należy się tym zająć.
Jarosław Jurowski – radny – coraz mniej młodzieży chętnych jest, aby wstąpić
do Ochotniczej Straży Pożarnej. Chciałbym prosić, abyśmy strażaków
ochotników zachęcili wyższą stawką wynagrodzeniową i podnieśli ją z 11 do 13
zł za godzinę.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – serdecznie dziękuję w imieniu
Burmistrza, że w razie potrzeby zawsze możemy liczyć na strażaków ochotników.
Marek Wijata – sołtys Sołka – czy w miejscowościach Sołek - Zameczek była
przeprowadzana konserwacja hydrantów? Jeżeli nie to bardzo proszę je
sprawdzić.
Dariusz Rzepka – Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w
Opocznie – za sieć wodociągową odpowiedzialny jest PGK i oni mają w
obowiązku kontrolę hydrantów.
Elżbieta Dorocińska – radna - moim zdaniem jeżeli gdzieś jest dobry zbiornik
przeciwpożarowy to należy go utrzymać. Ponadto bardzo dziękuję wszystkim
strażakom ochotnikom, którym w razie zagrożenia chce się wyjść z domu i
pracować dla społeczeństwa.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL - na spotkaniu z Panem
Burmistrzem i strażakami padła propozycja, aby na razie pozostać przy obecnej
stawce.
Dariusz Rzepka – Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w
Opocznie – ostatnio, kiedy były duże opady śniegu mieliśmy ok. 30 interwencji.
Niektóry strażacy pracowali cały dzień i w nocy. Ludzie otrzymują
wynagrodzenie za akcję, ale pracują także po godzinach. Dodatkowo pracują
również zawodowo i często poświęcają swój urlop, aby uczestniczyć w akcji.
Proszę o przychylenie się do wniosku radnego w sprawie podniesienia stawki
godzinowej dla strażaków ochotników.
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zgłaszam wniosek, aby
podwyższyć stawkę diet dla strażaków ochotników z 11 do 13 zł.
Głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
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Ad. pkt. 7.
Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
A) Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno.
Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Szpital
Powiatowy w Opocznie oraz Naczelną Pielęgniarkę /załącznik nr 18 do
protokołu/, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vita Med” /załącznik nr 19
do protokołu/, Starostwo Powiatowe – Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i
Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 20 do protokołu/.
B) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w
Opocznie.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały
/załącznik nr 21 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017
– 2029.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr
22 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr
23 do protokołu/.
Mieczysław Wojciechowski – radny – jakie jest postanowienie jeśli chodzi o
niezapłacone składki ZUS w ZSS Nr 1?
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – tym zajmuje się CUW.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - została podpisana umowa o
porozumieniu. Spłata będzie przez 10 lat po ok. 20 tyś. zł miesięcznie.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) Przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia
zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym.
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Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt
uchwały /załącznik nr 24 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) Nadania imienia Szkole Podstawowej w Bielowicach.
Marek Ziębicki - Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 25 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) Przyjęcia „Planu działań dla gospodarki turystycznej Gminy Opoczno”.
Sylwia Olędzka – Inspektor w Wydz. PKSiFE – przedstawiła projekt uchwały
/ załącznik nr 26 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) Statutu Gminy Opoczno.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 27 do protokołu/. Autopoprawka – w §10 (powinno być 5 dni, a nie
8).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
C) Informacja na temat działań inwestycyjnych dotyczących terenów w
Januszewicach.
Materiał Asystenta Burmistrza ds. Obsługi Inwestorów stanowi załącznik nr
28 do protokołu.
Ad. pkt. 8.
Zapytania i wolne wnioski.
Elżbieta Dorocińska – radna – uważam, iż pracownicy Wydziału Techniczno –
Inwestycyjnego powinni stale współpracować z sołtysami w zakresie prac
wykonywanych na terenie danego sołectwa.
Irena Przyborek – radna – w Modrzewiu do wykonania jest 300m drogi. Proszę
o interwencję w tej sprawie.
Dodatkowe materiały, z którymi radni zapoznali się stanowią załącznik nr 29 i 30
do protokołu.
7

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia Komisji 9.00, godzina zakończenia 11.40.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
Tomasz Kopera
Protokołowała:
Alicja Firmowska
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