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PROTOKÓŁ  NR 12/17 
z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
z dnia 23 listopada 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 2a do protokołu. 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br. 
2. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostki obsługi rolnictwa. 
3. Stan sanitarno – weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy. 
4. Gminny Program Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. 
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 3 do protokołu/. Brak głosów. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia Komisji. 
Ad. pkt. 1  

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

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 11/17 z dnia 24 października 
2017r., 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 protokołu. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 24 października 2017r. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 11/17  z dnia 24 października 2017r. 
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Ad. pkt. 2  
Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 

Emilia Koźmińska – ARiMR Oddział Opoczno- przedstawiła informację 
(załącznik nr 4a do protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna - Dlaczego rolnicy muszą robić spis zwierząt, skoro 
macie takie dane w swoim systemie? W materiale zawarliście Państwo dane z 
całego kraju. Jak liczba złożonych wniosków o dopłaty bezpośrednie ma się do 
lat poprzednich? 
Emilia Koźmińska – ARiMR Oddział Opoczno – Różnica jest niewielka bo ok. 
30 wniosków. Spisy składane są po to, aby aktualizować ilość zwierząt. Są osoby, 
które mają bydło zarejestrowane jeszcze w 2007r. Natomiast fizycznie go nie 
posiadają. Musimy aktualizować stan. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Jako przedstawicielka Izb Rolniczych, chciałabym 
powiedzieć o problemach z jakimi się borykamy. Najważniejszym problemem są 
warunki lokalowe. Izba Rolnicza nie dysponuje środkami na wynajem lub remont 
obecnego lokalu. Z zażenowaniem przyjmujemy rolników. Obecnie 
organizujemy wyjazd na targi do Nadarzyna na które serdecznie zapraszamy 
sołtysów. 
Ad. pkt 3. 

Stan sanitarno – weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy. 
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – przedstawił 
informację (załącznik nr 4b do protokołu). 
 Zakaz handlu prosiętami na dzień dzisiejszy nadal obowiązuje. Zdarzają się 
dzikie targowiska na których handluje się prosiętami. Jest to bardzo 
niebezpieczne. Jestem za tym, aby cofnąć zakaz.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Wdział Gospodarki Komunalnej 
przygotował pismo o zakazie handlu prosiętami zgodnie z sugestią weterynarii. 
Rozumiem, że sprawa jest do uzgodnienia? 
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii  - Zgodzę się, aby 
znieść zakaz pod warunkiem, że handel będzie odbywał się z przyczep.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Moim zdaniem należałoby pomyśleć o pozyskaniu 
środków na remont i przebudowę targowiska. Czy gmina musi posiadać wkład 
własny i w  jakiej kwocie, aby starać się o środki na remont targowiska? 
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Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Nie jestem w stanie w tym momencie 
odpowiedzieć. Rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie. Targowisko musi być 
wyremontowane od podstaw, a nie mamy na to środków. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Rozumiem z wypowiedzi Pana 
Doktora, że handel można przywrócić po spełnieniu kilku warunków? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Postaram się, aby handel prosiętami został 
przywrócony na targowisko w Opocznie. Poproszę również, aby przygotowano 
informację z czego zakaz wynikał. Jeśli chodzi o dotacje do remontu to wynosi 
ona do 3 mln zł. Natomiast 1,5 mln zł to wkład własny. Dla gminy to za duża 
kwota, która na dzień dzisiejszy blokuje inwestycję. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jeśli chodzi o dochody z targowiska na ul. 
Piotrkowskiej i ul. Sportowej to jest ok. 200 tys. zł. To zdecydowanie za mało. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Wcześniej czy później należałoby pochylić się nad 
tematem i zrobić coś w tym kierunku, bo jest to miejsce oblegane nie tylko przez 
mieszkańców Opoczna, ale również całego powiatu. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Jeżeli mielibyśmy przystąpić do inwestycji 
to nie dla zysków, a dla poprawy warunku zarówno handlujących jak i 
kupujących. 
Marianna Rożej – Kierownik PSSE w Opocznie – przedstawiła informację 
(załącznik nr 4c do protokołu). 
Chciałabym prosić Państwa, abyśmy wspólnie zastanowili się nad tematem 
zanieczyszczenia powietrza w Opocznie. Jest to bardzo ważne, ponieważ z dnia 
na dzień jest coraz gorzej. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Chciałbym się odnieść do tematu 
zamykania małych budek z wędlinami, mięsem. Kolejki przy takich budkach 
mówią same za siebie. Jeżeli jest dużo ludzi to znaczy, że jakość jest wysoka i 
ludzie chcą kupować od takich producentów. Moim zdaniem mieszkańcy nie 
byliby zadowoleni z takiego rozwiązania.  
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – W Powiecie 
Opoczyńskim jest 11 małych zakładów produkcji mięsnej oraz 3 duże. Jesteśmy 
czołówką w przetwórstwie mięsnym. Chcielibyśmy utrzymać budki na 
targowisku, aby klient miał wybór. 

Dodatkowo komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Opocznie 
(załącznik nr 4d do protokołu), Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego oddział 
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w Opocznie (załącznik nr 4e do protokołu), Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Łodzi filia w Białaczowie (załącznik nr 4f do protokołu), Okręgową 
Spółdzielnię Mleczarską w Radomsku (załącznik nr 4g do protokołu) oraz Łódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Opocznie (załącznik nr 4h do 
protokołu). 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Maria Barbara Chomicz – Dyrektor MGOPS w Opocznie – Chcieliśmy spotkać 
się z sołtysami, aby przekazać wiadomości dotyczące Centrum Usług 
Społecznych, doprecyzować informacje przekazane do Państwa pisemnie, ale 
przede wszystkim poprosić, abyście zastanowili się kto z Państwa sołectwa 
wymaga pomocy opiekuna. Osoby potrzebujące można zgłaszać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Prowadzimy refundację od 1 listopada br. Liczba miejsc jest 
ograniczona.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Proszę, aby przybliżyć na czym polega 
usługa opiekuńcza. 
Maria Barbara Chomicz - Dyrektor MGOPS w Opocznie – Usługi opiekuńcze 
będą polegały m.in. na możliwości dostarczenia obiadu, nakarmieniu, 
posprzątaniu, zrobieniu zakupów lub załatwieniu spraw w urzędzie – proste 
działania wokół osoby potrzebującej pomocy. Jest ustalone kryterium udzielania 
odpłatności w zależności od dochodu i tego czy jest się osobą samotną, czy w 
rodzinie. Godzina odpłatności przy bardzo wysokim dochodzie (ok. 5 tys. zł) to 
13 zł. Nie zdarzyło się, aby była to taka kwota. Najczęściej jest to 2 – 7 zł za 
godzinę. Osoby, które mają dochód poniżej 634 zł opieka jest bezpłatna. Projekt 
kierowany jest do osób niesamodzielnych.   
Agnieszka Nalewczyńska – CUS Opoczno – Usługi specjalistyczne będą 
realizowane nieodpłatnie przez fundację „Uśmiech dziecka” i jest to nieodpłatnie. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Ważne jest, aby zainteresować się 
projektem, ponieważ będzie on trwał 2 lata. Odpłatność będzie niewielka lub nie 
będzie jej w ogóle. Jeśli chodzi o osoby nadużywające alkohol to mamy MKRPA 
oraz grupę AA działającą przy OPS. Jeżeli taka osoba zagraża swojemu życiu to 
mamy możliwość, aby skierować sprawę do sądu, a później na przymusowe 
leczenie. 
Ad. pkt. 4 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.  
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Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła informację oraz 
projekty uchwał (załącznik nr 5 do protokołu). 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 5 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
A) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
a) Wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana Wojtana w Opocznie. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 
6 do protokołu). 
Autopoprawka: w projekcie uchwały oraz na pomniku jako fundatorzy dopisani 
zostaną „Mieszkańcy Opoczna”.  
Jarosław Jurowski – radny – Nie podważam zasadności powstania pomnika, ale 
wydaje mi się, że będzie ich w tym miejscu za dużo. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Będzie to niewielki pomnik, poza tym 
miejsce, które zostało wybrane jest szczególne dla mieszkańców. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
b) Nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala Powiatowego w Opocznie. 
 Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 7 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
c) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                  

2017-2029. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 8 
do protokołu). 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Po raz kolejny została zwiększona 
kwota na remont Sali USC. Ile teraz wynosi całość? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – 588 tys. zł. Jest to kwota przeznaczona nie tylko 
na przebudowę, ale w większości na elektronikę, która ma być zainstalowana. 
Termin jest do stycznia. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Jaka jest procedura podpisywania 
wyjazdów zagranicznych? Chodzi mi o Bibliotekę i wyjazdy w 2017 roku. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie wiem. Należałoby zwrócić się do 
Księgowej Biblioteki z prośbą o wyjaśnienie. 
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Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Jak finansowo wygląda realizacja 
ul. Biernackiego? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Więcej na ten temat mógłby powiedzieć 
Naczelnik Wydz. TI. Aby otrzymać dotację musimy rozliczyć się do dnia 15 
grudnia. Nie ma możliwości, aby przesunąć terminy. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
d) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
e) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 10 do protokołu). 
Autopoprawka w podstawie prawnej we wszystkich uchwałach dotyczących szkół 
– Dz.U. z 2017r. poz. 1875.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
f) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Januszewicach. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 11 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
g) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Modrzewiu. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 12 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
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h) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kraśnicy. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 13 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
i) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sielcu. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 14 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
j) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie, 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oddziału Partyzanckiego AK 
„Doliniacy” w Libiszowie. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 15 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
k) Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ogonowicach, w skład 

którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. 
Armii Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Ogonowicach im. Armii Krajowej. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 16 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
l) Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 

Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi dotychczasowa 
sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum, w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczkowie 
Gościnnym. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 17 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
m)  Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim,  
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w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Sygietyńskiego i dotychczasowe Gimnazjum im. Tadeusza 
Sygietyńskiego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza 
Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 18 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
n) Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1w 

Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych 
nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole 
Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 19 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
o) Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych nr 2                      

z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, w skład którego wchodzi 
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego i dotychczasowe Gimnazjum 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły, w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza 
Wielkiego w Opocznie. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 20 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
p) Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w 

Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i dotychczasowe Gimnazjum 
Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w 
Opocznie im. Henryka Sienkiewicza. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 21 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
q) Nadania Statutu Szkole Podstawowej w Wygnanowie. 
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 22 do protokołu). 
Statut SP w Wygnanowie stanowi załącznik do protokołu Nr XXXVIII/17 z sesji 
Rady Miejskiej w Opocznie, która odbyła się w dniu 27.11.2017r.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
r) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Samorządowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie, w 
Branżową Szkołę I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych 
nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie. 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił projekt 
uchwały (załącznik nr 23 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
s) Przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok” oraz „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 5 do protokołu). 
  Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
t) Przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 5 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
u) Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w Januszewicach z ustaleniami zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Opoczno. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM -  przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 24 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
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v) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 
Januszewicach. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM -  przedstawił projekt uchwały (załącznik 
nr 25 do protokołu). 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Jakiś czas temu była informacja o 
spotkaniu Burmistrza z Ministrem w sprawie odrolnienia. Czy procedura została 
zakończona? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – Tak. Nie ponieśliśmy żadnych kosztów. 
Potencjalny nabywca gruntu będzie zobowiązany do uiszczenia jednorazowej 
opłaty oraz przez okres 10 lat. 
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. RiGG – Nie pamiętam jaka to 
będzie kwota. Przygotuję informację na sesję. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
w) Rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług 

Wspólnych w Opocznie. 
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.  
x) Rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług 

Wspólnych w Opocznie.  
Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
Ad. pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski. 
Aneta Wdówka – sołtys Ogonowic – Przychodzę do Państwa w sprawie 
przejazdów w naszej miejscowości. Sprawa ciągnie się od lutego zeszłego roku, 
kiedy to został zamknięty pierwszy przejazd. Teraz kolej chce przekształcić 
kolejne przejazdy w kategorię „F”, czyli prywatne. Rozmawiałam z Burmistrzem, 
Posłem oraz Dyrektorem PKP w Skarżysku Kam., którzy obiecali, że zajmą się 
sprawą. Za torami mamy 300 ha ziemi. Jeżeli przejazd będzie prywatny to nie 
wyobrażam sobie kto weźmie na siebie taką odpowiedzialność. Za każdym razem 
trzeba będzie dzwonić do dyżurnego, który będzie wydawał zgodę na otwarcie 
przejazdu. To jest niewykonalne. Chodzi nam o to, aby zmienić plan 
zagospodarowania przestrzennego dla jednej drogi, aby była gminną i zachowanie 
chociaż jednego przejazdu. 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM – Sytuacja wygląda tak, że ok. 8 lat temu 
gmina czyniła zabiegi o utrzymanie linii kolejowej 25 i połączenia jej z Łodzią. 
Udało się. Pojawił się kolejny projekt, aby na tej linii była kolej dużych prędkości 
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i aby połączyć ją z CMK . Obecnie przepisy są takie, że przejazdy zabezpieczane 
są dla dróg publicznych. Dla dróg dojazdowych do pól, czyli dróg wewnętrznych 
kolej nie musi wykonywać, ani utrzymywać przejazdów. Aby utrzymać przejazd 
musielibyśmy wyznaczyć pas drogowy o szerokości 10 m i wykonać tam drogę 
publiczną. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Na dzień dzisiejszy Marszałek 
Województwa pozyskał środki na elektryfikację linii 25 i będzie tam z tego co 
wiem kolej szybkich prędkości. Być może działania z przejazdami wymuszone są 
tą decyzją. Na dzień dzisiejszy robimy konsultacje, rozmawiamy, aby odwlec w 
czasie decyzję. Chcemy, aby jeden przejazd był w jurysdykcji sołtysa, a koszty 
przejmie gmina. Być może znajdziemy jeszcze jakieś inne rozwiązanie. 
Jarosław Jurowski – radny – Przypuszczam, że jest to nie jeden taki przypadek w 
Polsce. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie jest takie –gmina robi drogę, a PKP 
nadal jest właścicielem przejazdu. Jeżeli jedzie pociąg to przejazd jest zamykany, 
poza tym jest cały czas otwarty.  
Aneta Wdówka – sołtys Ogonowic – Być może to gmina powinna wnioskować o 
taki przejazd. Ludzie są zbulwersowani. Jeżeli Państwo nam nie pomożecie to nie 
wiem do kogo mam się zwrócić. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrz – Mieliśmy spotkanie z przedstawicielami PKP, 
którzy przyjechali do nas z gotowymi założeniami. Najważniejsze jest, aby ocalić 
chociaż jeden przejazd. 
Wiesław Wołkiewicz – radny – Kolej to państwo w państwie. Nie może być tak, 
że wyłącznie oni mają rację. 
Elżbieta Dorocińska - radna – Powinniśmy zawalczyć o przejazd podobnie jak na 
Słomiankach. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Wytypujcie jeden przejazd i napiszcie pismo 
z wnioskiem o drogę publiczną. Miejmy świadomość, że jeżeli wytyczymy drogę 
to będziemy musieli ją wybudować. 
Aneta Wdówka – sołtys Ogonowic – To nie musi być droga asfaltowa. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Sołtys Bukowca Opoczyńskiego 
prosił mnie, aby przekazać, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na 
piso, które złożył w sprawie odwodnienia Bukowca Opoczyńskiego. 

Radni zapoznali się z projektem uchwały budżetowej na rok 2018                                
i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029. Uchwała oraz projekt 
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budżetu na 2018r. stanowi załącznik do protokołu Nr XXXVIII/17 z sesji Rady 
Miejskiej w Opocznie, która odbyła się w dniu 27.11.2017r. 
 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął 
posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 12.00 
 
 

  
 
 Przewodniczący Komisji  

   Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej  
     i Spraw Samorządu 

 
Tomasz Kopera 

 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska                                      


