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PROTOKÓŁ  NR 10/17 
z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
z dnia 22 września 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. Szkody łowieckie oraz gospodarowanie zasobami leśnymi na terenie gminy 

Opoczno. 
2. Informacja dotycząca Spółek Wodnych w gminie Opoczno. 
3. 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- 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia Komisji. 
Ad. pkt. 1  
 Szkody łowieckie oraz gospodarowanie zasobami leśnymi na terenie 
gminy Opoczno. 

Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Polski Związek 
Łowiecki Zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (załącznik nr 5 do 
protokołu) oraz Koło Łowieckie Nr 15 „Knieja” (załącznik nr 6 do protokołu). 
Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego – Jakie są procedury w 
sytuacji kiedy rolnik zgłasza szkodę i nie jest zadowolony z odszkodowania. Do 
kogo musi się wtedy zgłosić. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Za szkody na danym terenie 
odpowiedzialne jest Koło Łowieckie, które na nim działa. Szkoda jest zgłaszana 
i straty są przez nich oszacowane. Następnie wypłacane jest odszkodowanie. 
Kiedy rolnik nie jest zadowolony z wysokości odszkodowania może zgłosić się 
do Burmistrza, który podejmuje się mediacji. Dochodzi do spotkania dwóch stron 
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i jeżeli dojdzie do porozumienia spisuje się protokół, który podpisują obie strony. 
Natomiast jeżeli nie dojdzie do porozumienia to pozostaje tylko sąd. Wiemy, iż 
od nowego roku szkody będę wyceniał Wojewoda poprzez swoich 
przedstawicieli. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Czy mediacji w tym roku jest 
więcej, czy mniej? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Z tego co pamiętam to na 
przestrzeni lat odbyła się jedna mediacja, podczas której zawarto porozumienie. 
Aneta Wdówka – sołtys Ogonowic – W naszej wsi pojawili się Włosi, którzy od 
paru dni na naszym terenie ćwiczą swoje psy. Mieszkańcom nie podoba się to, 
ponieważ psy biegają po ich prywatnych terenach. Co możemy z tym zrobić? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Należałoby zgłosić ten problem 
do starostwa lub koła łowieckiego. To koło łowieckie zawiera umowy z 
obcokrajowcami na ćwiczenia na terenach przez nich dzierżawionych. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Jest w tym pewna kontrowersja 
prawna. Prawo własności do zwierzyny należy do Skarbu Państwa, które przenosi 
prawo na myśliwych, a prawo do ziemi to oczywiście rolnik. Zastanawiam się, 
czy rolnicy mogą zakazać wstępu na swoje tereny?  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Wydaje mi się, że nie można.  
Elżbieta Dorocińska – radna – My mówimy tutaj o tzw. układaniu psów, które nie 
ma nic wspólnego z polowaniami. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – W takim razie należałoby się 
zastanowić, czy mają prawo wejścia na prywatne tereny.  
Jarosław Jurowski – radny – Nic się nie może stać bez pozwolenia. Należałoby 
napisać  pismo z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Proponuję, abyśmy zwrócili się do 
Starostwa z pytaniem, czy na prywatnych terenach rolniczych gminy Opoczno 
myśliwi mają prawo prowadzić szkolenia psów, które nie są częścią polowania, 
bez zgody właścicieli terenów rolniczych. 
Henryk Zajęcki – Koło Łowieckie „Knieja”- Tereny Koła Łowieckiego „Knieja” 
w Gminie Opoczno to Sitowa od trasy nr 12 w kierunku Radomia do Parczówka, 
a drugi od drogi nr 12 w kierunku Drzewicy poprzez Radzice, Zameczek. 
Jarosław Jurowski – radny – Na jakiej zasadzie odbywa się tzw. układanie psów? 
Henryk Zajęcki – Koło Łowieckie „Knieja” – Do koła zgłaszają się głównie Włosi 
i przez trzy, cztery dni przygotowują na naszym terenie psy do zawodów 
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ogólnoeuropejskich, które odbywają się w Busku. Nie ma to nic wspólnego z 
polowaniem.  
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Czy Państwo jako koło łowieckie 
macie prawo wchodzić na prywatną własność, kiedy nie prowadzicie polowania? 
Czy umowa dzierżawy to przewiduje? 
Henryk Zajęcki – Koło Łowieckie „Knieja” – Niektóre tereny mogą być 
wyłączone z polowań, z tego co wiem za zgodą  Starosty. Jeżeli teren nie jest 
wyłączony, a my go dzierżawimy, to możemy na niego wejść. Koło prowadzi tzw. 
gospodarkę łowiecką i takie działania jak układanie psów do niej należą. Podczas 
każdego układania psów musi być obecny przedstawiciel koła łowieckiego.  
Marcin Karbownik – sołtys Wygnanowa – Czy sołtysi mogliby otrzymywać takie 
informacje, kiedy będą przeprowadzane na ich terenach takie szkolenia psów? 
Henryk Zajęcki – Koło Łowieckie „Knieja” – Myślę, że nie będzie takiego 
problemu. Koła łowieckie poprzez takie zadania mogą podreperować budżet. My 
nie chcemy nikomu robić na złość. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Skierujemy pisma do kół 
łowieckich, które działają na terenie gminy, aby informowały sołtysów o 
planowanych szkoleniach psów prowadzonych na terenach ich sołectw. 
Otrzymaliśmy od PZŁ informacje na temat odstrzału dzików. Na przełomie 
2016/2017 roku było to 511 sztuk na cały powiat. Moim zdaniem to niewiele. 
Henryk Zajęcki – Koło Łowieckie „Knieja” – Z roku na rok zwiększamy odstrzał 
dzików. Kiedyś było to 45 dzików, teraz strzelamy 100 dzików na naszym terenie. 
Marcin Karbownik – sołtys Wygnanowa – Jeżeli pojawiają się szkody z „dnia na 
dzień” to do kogo można je zgłosić? 
Henryk Zajęcki – Koło Łowieckie „Knieja” – Należałoby zgłosić to do koła 
łowieckiego lub bezpośrednio do myśliwego, który poluje na danym terenie. 
Aneta Wdówka – sołtys Ogonowic -  Co z bobrami? 
Henryk Zajęcki – Koło Łowieckie „Knieja” – Mieliśmy kiedyś spotkanie w tej 
sprawie w Zarządzie Okręgowym ze względu na straty jakie zwierzęta wyrządziły 
w Kuraszkowie. Zgodę na usuniecie bobrów może wydać tylko ministerstwo lub 
urząd w Łodzi. Na razie sprawa ucichła. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Szkody wyrządzone przez 
bobry zgłasza się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Problem tkwi w tym, że sołtysi nie są w stanie 
udzielić swoim mieszkańcom informacji pod jaki numer lub z kim mają się 
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kontaktować z różnymi problemami jakie ich spotykają. Należałoby zadbać, aby 
każdy sołtys posiadał takie informacje. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Każdy sołtys ma prawo wystąpić z 
prośbą o informacje do starostwa lub do gminy, aby udzielono mu danych 
kontaktowych do danej instytucji i na pewno nikt nie odmówi. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Ja wystąpię do kół łowieckich, 
aby udostępnili nam dane kontaktowe do siebie i przekażę je sołtysom. 
Henryk Zajęcki – Koło Łowieckie „Knieja” – Ja mam prośbę do sołtysów, aby 
zgłaszali nam gdzie ewentualnie pojawiają się dziki i gdzie moglibyśmy postawić 
wzwyżki lub ambony. Wtedy mielibyśmy teren na oku. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Czy w sytuacji kiedy dzik poryje boisko 
sportowe to należy się odszkodowanie? 
Henryk Zajęcki – Koło Łowieckie „Knieja” – Nie, ponieważ nie jest to uprawa 
rolna, dlatego nie mamy z tym nic wspólnego. 
Ad. pkt. 2  

Informacja dotycząca Spółek Wodnych w gminie Opoczno. 
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wydział Ochrony 
Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w 
Opocznie (załącznik nr 7 do protokołu). 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. RiGG – Na terenie gminy działają 
trzy spółki wodne: Ostrów, Kliny i Różanna. W 2011 roku została podjęta 
uchwała o pomocy spółkom z której skorzystał tylko Ostrów. 
Aneta Wdówka – Sołtys Ogonowic – W Ostrowie wszystkie rowy mają porządnie 
wyczyszczone i w związku z tym przeszkadza im, że my nic nie robimy w tym 
kierunku. Naszym problemem są pozarywane mostki na naszych łąkach. Urząd 
nie chce się tym zająć, a starostwo mówi, że nie mają środków na naprawę. Gdzie 
w takim razie mogę uzyskać pomoc? Gmina nie wyraziła zgody, aby zrobić to z 
funduszu sołeckiego, ponieważ nie jest to zadanie własne gminy. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Już w zeszłym roku zgłaszałam na komisji, iż 
wskazane by było, aby powstała Gminna Spółka Wodna. Pani Naczelnik Wydz. 
RiGG angażowała się w to, ale niestety zasady funkcjonowania nie mają 
przełożenia na naszą gminę. 
Marzena Wojciechowska – Inspektor w Wydz. RiGG – Stan prawny rowów od 
lat nie jest uregulowany. Nie są one własnością gminy, dlatego nie możemy ich 
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regulować. Przypisane są do Skarbu Państwa, a Prawo Wodne mówi o tym, że 
utrzymanie rowów w czystości należy do właścicieli przylegających gruntów. 
Krystyna Rytczak – sołtys Libiszów Kol. – Ostatnio czyszczony był u nas ciek 
wodny Libiszów i już po raz drugi jeden odcinek nie został wyczyszczony. 
Dlaczego? 
Coraz częściej są użytki rolne o które nikt nie dba. Jest wysoka trawa w której 
mieszkają szczury, węże, lisy. Czy można zmusić właściciela do uporządkowania 
terenu, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu innych mieszkańców? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Odnośnie cieku wodnego 
należałoby zapytać w Wydz. Techniczno – Inwestycyjnym. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Według mnie, jeżeli działka ma 
właściciela to może on robić na swoim terenie co mu się podoba i może być 
ciężko, aby do czegoś go zmusić. 
Ad. pkt 3.  

Zapytania i wolne wnioski. 
Elżbieta Dorocińska – radna – Chciałabym podziękować Pani sołtys Kolonii 
Libiszów za organizację dożynek. Na przyszłość proszę, aby dożynki gminne i 
parafialne odbywały się w innych terminach. 
Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – Ważne jest również, aby przy 
organizacji dożynek wystawiało się więcej namiotów sołectw z terenu naszej 
gminy, a co za tym idzie należałoby się zastanowić nad zwiększeniem 
dofinansowania dla nich.  
Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego – proszę o naprawę drogi w 
Bukowcu „Komornikach”, która po opadach deszczu jest w złym stanie. 

 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął 

posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.00. 
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Przewodniczący Komisji  
   Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej  

     i Spraw Samorządu 
 

Tomasz Kopera 
 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska                                      


