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PROTOKÓŁ  NR 8/17 

z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 

w dniu 26 lipca 2017r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji. 

Lista pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w roku 
2017”. 

2. Materiały siewne – perspektywy i zagrożenia związane z GMO. 
3. Zapytania i wolne wnioski. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku 
posiedzenia /załącznik nr 3 do protokołu/. Brak głosów. 

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

Ad. pkt. 1 

Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w 
roku 2017”. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła informację 
dotyczącą regulaminu konkursu oraz zgłoszone kandydatury /załącznik nr 4 do 
protokołu/. 

Elżbieta Dorocińska – radna – W imieniu Izby Rolniczej chciałabym zgłosić 
dodatkowo kandydaturę Pana Stanisława Stępnia do odznaczenia go tytułem 
„Rolnik Gminy Opoczno w roku 2017”. Pan Stanisław Stępień  mieszka w 
Bukowcu Opoczyńskim i zajmuje się pszczelarstwem. 

Jarosław Jurowski – radny – Cieszy mnie fakt, że młody człowiek jest 
zgłoszony do konkursu, ale moim zdaniem tytuł należy się osobom, które 
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większość swojego życia poświęcili gospodarstwu. Należy ich nagrodzić za 
ciężka pracę, którą wykonywali przez 30 lat. Może jako komisja moglibyśmy 
pomyśleć na przyszłość o jakiejś nagrodzie materialnej dla zwycięzców. Może 
zwolnienie od podatków, jeżeli byłaby taka możliwość? 

Elżbieta Dorocińska – radna – W tym roku mamy tak mało zgłoszonych 
kandydatur, że nie należy sugerować się wiekiem. Myślę, że nagroda dla takiego 
młodego człowieka, który stara się, pozyskuje środki i przede wszystkim chce 
pracować na roli byłaby dodatkową motywacją. 

Mieczysław Wojciechowski – radny – Pani sołtys bardzo zależało, aby 
wytypować rolnika ze swojej miejscowości ze względu na to, że w tym roku 
Dożynki odbywają się właśnie w Libiszowie. 

Andrzej Pacan – radny – W ubiegłym roku zgłoszonych było 5 kandydatur w 
tym roku już tylko 2. Próbowałem namówić rolników z Bielowic, ale żaden nie 
wyraził zgody na uczestnictwo. Osoby te powoli przymierzają się do likwidacji 
gospodarstw. Wydaje mi się, że większą zachętą dla rolników byłaby jakaś 
nagroda materialna. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Moim zdaniem wszystkim 
zgłoszonym należy się nagroda.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
trzy kandydatury (Maria i Krzysztof Dąbrowscy – zam. Libiszów, Bartosz 
Milewski – zam. Libiszów Kol. oraz Stanisław Stępień – zam. Bukowiec Op.) 
do odznaczenia tytułem „Rolnik Gminy Opoczno w roku 2017”.  

Ad. pkt. 2  

Materiały siewne – perspektywy i zagrożenia związane z GMO. 

Mirosław Karasiński – Kierownik WIORiN oddział Opoczno – przedstawił 
informację /załącznik nr 5 do protokołu/. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – W jaki sposób typuje się rolników 
do kontroli? 

Mirosław Karasiński – Kierownik WIORiN oddział Opoczno – Ze względu na 
to, że już 30 lat pracuje w nasiennictwie wiem dokładnie kto na terenie powiatu 
uprawia kukurydzę. Głównie uprawa kukurydzy wiąże się z hodowlą bydła. Nie 
ważne, kto i ile uprawia kukurydzy. Wybieram takie gospodarstwa, gdzie od 
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dawna nie było kontroli. Podczas kontroli proszę o informacje dotyczące ziarna 
z którego był wysiew, np. opakowanie po nim, gdzie są wszystkie dane. Jeżeli 
rolnik nie wie z jakiego źródła ma ziarno, wtedy pobieram próbkę do badania. 
W ciągu roku mogę pobrać trzy próbki, ponieważ jest to kosztowne badanie. 
Próbki pobieramy w obecności gospodarza. Zasada jest taka, iż dozwolony jest 
obrót ziarna z GMO, natomiast nie można go wsiać. Można je przeznaczyć np. 
na paszę dla zwierząt. 

Elżbieta Dorocińska – radna – Czyli możemy jeść, ale nie możemy produkować. 
Mniejsze gospodarstwa zaopatrują się w ziarno w Okręgowych Spółdzielniach 
Mleczarskich, gdzie materiał jest sprawdzony.  

Dodatkowo Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Łódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego  - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
Opoczno /załącznik nr 6 do protokołu/. 

Ad. pkt. 3 

Zapytania i wolne wnioski. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Czy jest ogłoszony przetarg 
nieruchomości przy ul. Mickiewicza? 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – Tak. Cena wywoławcza to 1 
mln zł. Ok. 4 dni wcześniej należy wnieść wadium w wysokości 100 tys. zł. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął 
posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.00. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

               Tomasz Kopera 

 

Protokołowała: 

Alicja Firmowska 


