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PROTOKÓŁ  NR 9/17 
z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
z dnia 21 sierpnia 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 3 do protokołu. 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca 2017r. 
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017r. z 

uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych. 
3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego – realizacja założeń organizacyjnych. 
4. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017r. 

5. Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 
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/. Brak głosów. 

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

Przyjęcie protokołów z miesiąca czerwca i lipca br. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 7/17 z dnia 28 czerwca 2017r., 
oraz Nr 8/17 z dnia 26 lipca 2017r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem 
Komisji. 
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Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagę do protokołów. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 28 czerwca 2017r. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 7/17  z dnia 28 czerwca 2017r. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 26 lipca 2017r. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Nr 8/17  z dnia 26 lipca 2017r. 
Ad. pkt. 2  
 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017r. z 
uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy w I półroczu 2017r. z uwzględnieniem realizacji zadań 
inwestycyjnych (sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do 
protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XXXV/17 z dnia 30.08.2017r.). 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Czy sprzedaż nieruchomości na 
ulicy Mickiewicza  jest już zrealizowany? Na kiedy ustalony jest termin 
przetargu? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie. Termin ustalony jest chyba na 24 sierpnia. 
Jarosław Jurowski – radny – Słyszałem, że brakuje środków na Straż Pożarną po 
pierwszym półroczu. Jak to możliwe skoro zapisane jest, że wykonanie to 24%? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Należałoby spojrzeć na wydatki bieżące. 
Wpływ na to mają również wydatki inwestycyjne. Na bieżąco realizuje to wydział 
merytoryczny. 
Jarosław Jurowski – radny – Ale część tych wydatków nie jest związanych z 
ochroną przeciwpożarową. Uważam, że jeżeli przesuwamy jakieś pieniądze to 
dobrze, ale nie zabierajmy ze straży.  
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 3 

Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego 
roku szkolnego – realizacja założeń organizacyjnych. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację 
(załącznik nr 5 do protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna – W sprawozdaniu Pana Naczelnika słyszymy jak 
duże zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły w Wygnanowie jest ze strony 
mieszkańców. Czy w nowym roku szkolnym będą uczyły się tam również dzieci 
z innych gmin? 
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Na zebraniu, które odbyło 
się w szkole w Wygnanowie widać było, że mieszkańcom bardzo zależy, aby 
utrzymać szkołę. Również Pani Dyrektor robi wszystko, aby pozyskać dodatkowe 
środki na wyposażenie. Złożyła w związku z tym wniosek do Ministerstwa i 
otrzymała 30 tys. zł. Czy będą w tej szkole dzieci z innej gminy? Tego do końca 
nie wiemy. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Moim zdaniem największym problem w tej chwili 
do doposażenie sal dla klas siódmych. Na ten cel powinniśmy wygospodarować 
jakieś dodatkowe środki. Czy jest możliwość, aby gmina przeznaczyła na ten cel 
dodatkowe środki? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Są środki, które mamy obecnie zabezpieczone 
na oświatę. Więcej będzie trudno wygospodarować. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Szkoły Podstawowe w 
których funkcjonowało gimnazjum będą miały wszystkie potrzebne sprzęty i 
pomoce dydaktyczne z poprzednich lat. Wydaje mi się, że na razie nie doczekamy 
się poprawy jakości nauczania w szkołach. Obecnie mamy problemy kadrowe 
jeśli chodzi o nauczycieli przedmiotów ścisłych, fizyków i chemików.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Jak wygląda sytuacja z podręcznikami? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Nie będzie z tym 
problemów. Jesteśmy w trakcie realizacji. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 4 

Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017r. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła sprawozdanie 
(załącznik nr 6 do protokołu). 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Kto powołuje członków Miejskiej 
Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych?  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL - Burmistrz w formie zarządzenia. 
Zainteresowane osoby, które chcą pracować w komisji składają wcześniej 
wnioski do Burmistrza. Są to osoby, które na co dzień pracują lub mają do 
czynienia z osobami uzależnionymi. 
 Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Jakie jest wynagrodzenie członków 
MKRPA? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – Sekretarz komisji otrzymuje 
1100 zł miesięcznie, członkowie komisji otrzymują 140 zł za posiedzenie, a 
przewodniczący komisji - 240 zł za posiedzenie. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Jaki jest roczny koszt 
funkcjonowania komisji jeśli chodzi o wynagrodzenia? 
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 Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Ok. 60 tys. zł. 
Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 Ad. pkt. 5 
 Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 
Andrzej Śliwka – Dyrektor MDK w Opocznie – przedstawił informację 
(załącznik nr 7 do protokołu).  
Elżbieta Dorocińska – radna – W tegorocznym budżecie zapisana była budowa 
świetlicy wiejskiej w Sitowej. Czy dojdzie do realizacji tego projektu? 
Anna Zięba – Z-ca Burmistrza – Zlecono wykonanie projektu technicznego, ale 
mamy problem z pozyskaniem środków zewnętrznych na ten cel. Spodziewamy 
się, że we wrześniu pokażą się środki w Urzędzie Marszałkowskim. Na razie 
czekamy na informację, że środki są dostępne. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Kiedyś były rozmowy, aby świetlice przechodziły 
w zarządzanie stowarzyszeń lub w opiekę straży pożarnej. 
Anna Zięba – Z-ca Burmistrza – Na razie przez stowarzyszenia prowadzone są 
świetlice w Bukowcu Opoczyńskim oraz Różannej. Jeżeli mieszkańcy 
Mroczkowa Dużego wyraża taką wole to również i tam świetlica przejdzie pod 
opiekę stowarzyszenia. 
Tadeusz Tomasik – sołtys Kraśnicy – W Kraśnicy również zawiązano 
stowarzyszenie, ponieważ była mowa o tym, że świetlica zostanie przekazana pod 
jej opiekę. Kiedy to nastąpi? 
Anna Zięba- Z-ca Burmistrza – Na Kusokach przedstawiliśmy propozycję, aby 
świetlice wiejska w Kraśnicy przekształcić w Dom Tradycji Ludowej. Wydaje mi 
się, że nie ma szans aby mienie gminy o wartości 2,5 mln zł przekazać pod opiekę 
stowarzyszenia, tym bardziej, że koszty utrzymania również są wysokie (ok. 30 
tys. zł za półrocze). 
Krystyna Świerczyńska – sołtys Sitowej – Wydaje mi się, że świetlice wiejskie 
powinny być otwarte zwłaszcza wtedy, kiedy dzieci nie mają zajęć w szkole. 
Zgłaszałam to już wcześniej, ale nie było odzewu. Dziękuję Pani radnej, że 
zainteresowała się Pani naszą świetlicą. 
Andrzej Śliwka – Dyrektor MDK w Opocznie – W okresie wakacyjnym świetlice 
również są otwarte z  wyłączeniem okresów urlopowych. Będziemy jeszcze n ten 
temat rozmawiać. 
Lucyna Wąsik – sołtys Kruszewca Kol. – Jestem pracownikiem świetlicy w 
Kraśnicy i często spotykam się z sytuacją, że mieszkańcy Antoniowa również 
chcą mieć zniżki z wynajmu, ponieważ nie posiadają własnej świetlicy. Co mam 
w takiej sytuacji robić? 
Anna Zięba – Z-ca Burmistrza -  W każdej świetlicy obowiązuje regulamin w 
którym jest zawarty również cennik. Do tej pory ze zniżek w wysokości 50% 
mogli korzystać wyłącznie koła gospodyń wiejskich oraz strażaków OSP. Ze 
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względu na to, że świetlica utrzymywana jest przez gminę, a do gminy wpływają 
dochody od mieszkańców całego rejonu, podjęliśmy taką decyzję, aby zniżkę 
mieli wszyscy mieszkańcy danego sołectwa. Antoniów jest taką miejscowością, 
która łączy się z Kraśnicą i nie ma swojej świetlicy dlatego jestem za tym, aby 
również dla nich udzielać bonifikaty. Podobna sytuacja jest ze Stużnem Kolonią. 
Wszystkie niejasności rozpatrujmy na korzyść mieszkańców.  
Andrzej Śliwka – Dyrektor MDK w Opocznie – Z ustaleń, które prowadziliśmy 
kilka miesięcy temu wynika, iż jeżeli mieszkańcy z funduszu sołeckiego 
dokładają się do funkcjonowania świetlicy to wszyscy mają prawo do korzystania 
z niej. Oczywiście każdą pojedynczą sprawę będziemy rozpatrywać odrębnie na 
korzyść mieszkańców, którzy zwrócą się do nas z prośbą o udostepnienie 
pomieszczenia. 

Komisja zgłosiła wniosek, aby w regulaminie świetlicy wiejskiej w Kraśnicy 
był zapis, że zniżka opłaty za wynajem pomieszczeń przysługuje mieszkańcom 
Antoniowa, natomiast w regulaminie świetlicy wiejskiej w Stużnie, że zniżka 
opłaty za wynajem pomieszczeń przysługuje mieszkańcom Stużna Kolonii. 
Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 2. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Na terenie gminy jest 18 świetlic wiejskich. Moim 
zdaniem to sołectwa powinny ustalać regulamin. Imprezy organizowane dla 
społeczeństwa przez KGW powinny mieć nieodpłatnie wynajmowane 
pomieszczenia. 
Anna Zięba – Z-ca Burmistrza – W regulaminie jest zapis, że jeżeli imprezy 
organizowane są przez KGW to pomieszczenie wynajmowane są nieodpłatnie, 
ale jeśli chodzi o imprezy komercyjne typu wesela, komunie, chrzciny wtedy już 
za wynajem wnoszona jest opłata. 
Lucyna Wąsik – sołtys Kruszewca Kol. – Od początku, kiedy powstawała 
świetlica wiejska w Kruszewcu pracowali przy niej jedni i ci sami ludzie. Teraz 
do korzystania ze zniżek mają prawo wszyscy mieszkańcy. Byłam przeciwna 
temu, ale większość tak zadecydowała, więc respektujemy tą decyzję. 
Anna Zięba – Z-ca Burmistrza – Regulamin opracowywali wszyscy opiekunowie 
świetli i przez nich był zatwierdzany. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Zastanawiam się czy za świetlicę wiejska 
w Kruszewcu nie została naliczona za wysoka opłata za opał. 
Andrzej Śliwka – Dyrektor MDK w Opocznie – Podane koszty dotyczą tylko 
świetlicy wiejskiej. Sprawdzę z księgową i udzielę odpowiedzi. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 6 

Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej. 
A) Podjęcie uchwał w sprawach: 
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a) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata                                  
2017-2029. 
Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 

 
b) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (złącznik nr 8 do 
protokołu). 
Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego – Czy w przyszłym roku 
ruszymy z budową drogi na który mamy już projekt? 
Elżbieta Dorocińska – radna – Jest zrobiony projekt i zasadnym jest, aby droga 
powstała. Jeżeli będziemy przesuwać inwestycje z roku na rok jeśli chodzi o drogi 
to będzie jeszcze gorzej.  
Anna Zięba – Z-ca – Burmistrza – Zapraszam Pana do siebie na spotkanie, 
abyśmy porozmawiali na ten temat. Na dzień dzisiejszy firma PGK miała wynająć 
maszynę z Poświętnego i wykonać dwa odcinki, aby sprawdzić czy będzie to 
dobre rozwiązanie. 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
c) Niedochodzenia należności o charakterze cywilnym przypadających 

Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (złącznik nr 9 do 
protokołu). 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
d) Zmiany nazwy ulicy w Opocznie. 

 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu.  
 
e) Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu SSiOL – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 11 do protokołu). 

 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 
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f) Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany 
granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 12 do protokołu). 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Proszę, aby Pani przedstawiła nam 
co ma na celu zmiana granic administracyjnych Opoczna. Kiedy ten proces się 
zakończy? 
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG -  Proces zakończy się w 
przyszłym roku. Ostateczna decyzja będzie należała do Ministra. Burmistrz podjął 
decyzję, aby włączyć ten teren do Opoczna ponieważ chce, aby zakłady, które 
powstaną na tym terenie były identyfikowane z Opocznem. Proces włączenia 
terenu nie będzie miał w przyszłości wpływu na podatki, ani na fundusz sołecki. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Czy jest już przygotowany plan 
zagospodarowania przestrzennego? 
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – Myślę, że plan powinien być 
zatwierdzany pod koniec roku. 
Elżbieta Dorocińska - radna – Wydaje mi się, że materiał który otrzymaliśmy jest 
nieczytelny. Powinniśmy otrzymać całość uchwały, a nie tylko zmiany. 
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – Uchwała, którą podjęliście 
Państwo ostatnio jest opublikowana i jest ważna. Pismo z Urzędu Wojewódzkiego 
otrzymaliśmy później i tam jest do wprowadzenia kilka poprawek. Dlatego 
otrzymaliście Państwo taki projekt uchwały. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
g) Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna. 
Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
h) Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II                         

w Mroczkowie Gościnnym.  
Komisja nie otrzymała projektu uchwały. 
i) Zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Lepsze Jutro” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
WŁ na lata 2014-2020. 

Maria Barbara Chomicz –MGOPS w Opocznie – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 13 do protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna – Do jakich osób kierowany jest projekt? 
Maria Barbara Chomicz –MGOPS w Opocznie – Projekt kierowany jest do 65  
osób, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
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j) Wyrażenia zgody na realizację projektu „CUS– centrum usług 
społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. 

Anna Sady – Inspektor w Zespole ds. FE – przedstawiła projekt uchwały 
(załącznik nr 14 do protokołu). 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
 
k) Udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (złącznik nr 15 
do protokołu). 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Ad. pkt. 7 

Zapytania i wolne wnioski. 
Aneta Wdówka – sołtys Ogonowic – W ostatnim czasie na terenie sołectwa 
Ogonowice doszło do pożaru stodoły. Straż, która przybyła na miejsce miała 
problem z pobraniem wody z hydrantów. Proszę o interwencje w tej sprawie. 
Jarosław Jurowski – radny – Sprawa była zgłoszona do PGK. Był również 
meldunek do Burmistrza. Zajmę się osobiście tą sprawą. 
Lucyna Wąsik – sołtys Kruszewca Kol. – Chciałabym zapytać, czy jest 
możliwość, abyśmy otrzymali dodatkowe kosze na śmieci? W gospodarstwach 
gdzie mieszka więcej osób często brakuje miejsca i ludzie wystawiają worki. Czy 
worki będą również odbierane? 
Jarosław Jurowski – radny – Ile jest koszy na posesji określa regulamin. Nie ma 
żadnego problemu, aby śmieci wystawiane były również w workach, ponieważ 
zabieramy wszystko i każdą ilość. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Czy z funduszu sołeckiego można 
przeznaczyć pieniądze na naukę języka angielskiego? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Jeżeli zajęcia prowadzone będą w szkole to 
myślę, że tak. 
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – Bardzo proszę Sołtysów, aby  
przypominali mieszkańcom o konieczności posiadania tabliczki z numerem domu 
na budynkach. Brak oznaczenia grozi mandatem. 
Andrzej Śliwka – Dyrektor MDK – Serdecznie zapraszam Państwa na Dożynki 
Gminne oraz Festiwal Folklorystyczny. 
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Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załącznik nr 16 
i 17  do protokołu.  
Materiał przekazany sołtysom stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął 
posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.00. 
 
 

  
 
 Przewodniczący Komisji  

   Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej  
     i Spraw Samorządu 

 
Tomasz Kopera 

 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska                                      


