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PROTOKÓŁ  NR 1/18 
z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
z dnia 19 grudnia 2018r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - 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 2a do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Plan pracy komisji na rok 2019.  
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
3. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Tadeusz Brola - 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 zgłoszeń. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad. pkt. 1. 

Plan pracy komisji na rok 2019.  
 
Jakub Biernacki – radny – wnioskuje, aby w planie pracy komisji pojawił się punkt 
dotyczący utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Opoczno. 
Tadeusz Brola – Przewodniczący Rady Miejskiej -  zaproponował, aby temat brzmiał 
„Dyskusja na temat utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Opoczno” 
 Komisja głosami: za - 1, przeciw – 0, wstrz – 3 wprowadziła o planu pracy 
komisji w miesiącu styczniu punktu pt. „Dyskusja na temat utworzenia jednostek 
pomocniczych Gminy Opoczno”. 
 

Komisja przyjęła plan pracy z proponowana zmianą głosami: za – 3, przeciw - 
0, wstrz. – 0. 
Projekt planu stanowi załącznik nr 4 do protokołu, a plan zatwierdzony przez Komisję 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 2. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej – projektów uchwał  
w sprawach: 
 
a) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody 

na zbycie w trybie bezprzetargowym,  
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.  
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 
2034, 

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 7 do protokołu/.  
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  
 

c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018, 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/.  
Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego – zapytał dlaczego w projekcie 
budżetu w zadaniach inwestycyjnych znalazło się tylko jedno sołectwo, skoro również 
inne mają wykonane projekty na drogi. 
Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że obecnie poruszony został temat budżetu na 
2018r., natomiast budżet na 2019 będzie uchwalany w styczniu 2019 r. 

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

d) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  
na terenie miasta Opoczna, określenia  wysokości opłat i sposobu ich 
pobierania,  

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/.  
Jakub Biernacki – radny – stwierdził, iż odchodzenie od strefy płatnego parkowania nie 
jest dobrym rozwiązaniem. Uważa, że da to zielone światło osobom poruszającym się 
autami. Należy zastanowić się nad tematem, co zrobić, aby ograniczyć ruch w związku 
z zanieczyszczeniem powietrza jaki jest w mieście. Rozwiązaniem sytuacji może być 
lepsza organizacja komunikacji miejskiej.  Ponadto polityka innych gmin opiera się na 
tworzeniu stref płatnego parkowania, a nie na ich likwidacji. Uważa, że gdyby gmina 
od 2011 roku była właścicielem parkometrów, to byłyby one już spłacone, a dochód z 
nich można by było przeznaczyć na drobne inicjatywy związane z ograniczeniem 
zanieczyszczenia powietrza. Zasugerował, aby w przyszłości zastanowić się szerzej nad 
polityką płatnego parkowania w mieście. 
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – uważa, że likwidacja strefy płatnego 
parkowania jest jak najbardziej zasadna, ponieważ na Placu Kościuszki została 
zlikwidowana poczta i nie ma już wzmożonego ruchy. Poprawa jakości powietrza może 
być poprzez darmową komunikacje miejską. 
Marek Statkiewicz – radny – uważa, iż rozwiązaniem na ograniczenie ruchu 
samochodowego mogłyby być rowery miejskie.  
Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że jeżeli chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne to analiza robiona jest na bieżąco. Poinformowała, że gmina dokłada 
do MPK ok. 2 mln 300 tys. zł. Niektóre kursy są nieopłacalne.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – podkreślił, że ceni pomysły radnych, ale 
należy się skupić nad przedstawionym projektem uchwały, który zaproponował 
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Burmistrz. Zaznaczył, iż Urząd Miejski w przyszłości będzie pracował nad strefami 
płatnego parkowania w miejscach, gdzie będzie to potrzebne. 
Aneta Wdówka – radna – przypomniała, iż koszt dzierżawy parkometrów to 54 tys. zł 
rocznie. Zaproponowała, aby przyjąć projekt uchwały do wiadomości.  
Barbara Bąk – Skarbnik – poinformowała, że parkometry, którymi dysponuje gmina są 
już stare. Jeżeli będzie decyzja o utworzeniu nowych stref płatnego parkowania, uważa 
iż powinny zostać zakupione nowe urządzenia. 
Tadeusz Brola – Przewodniczący komisji – zasugerował, aby jednak zaopiniować 
projekt uchwały, gdyż obecność parkometrów w miejscach obecnych jest nieopłacalna. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – poinformował, że parkomaty obecnie są 
dzierżawione, a umowa wygasa z końcem tego roku. Należy podjąć decyzję w tym 
temacie. Zapowiedział, że gmina w przyszłości  rozważy zakup parkomatów. 
Jakub Biernacki – radny – uważa, że pomysł z wypożyczeniem rowerów jest bardzo 
dobry. Zaznaczył jednak, że walka o czyste powietrze to etapy wielowątkowe i należy 
realizować je jednocześnie, ponieważ działając pojedynczo, niczego gmina nie osiągnie.   
 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
e) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Opoczno na 2019 rok” oraz „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”, 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.  

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

f) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Partyzantów  
w Opocznie,  

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 11 
do protokołu/.  

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

 
g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci 
zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, 

Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/.  

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

 
h) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej  

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego  
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na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób lub rodzin objętych wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, 

Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/.  

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

i) uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie 
dożywiania na lata 2019 – 2023,    

Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/.  

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

j) zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, 
Handlu i Usług, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
k) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

l) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty  
i Kultury, 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

m) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

n) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej  
i Spraw Samorządu,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

o) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

p) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

q) zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

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

 
r) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, 

Handlu i Usług na rok 2019,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
  

s) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa na rok 2019,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

t) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty 
i Kultury na rok 2019,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
 Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
  

u) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży  
i Kultury Fizycznej na rok 2019,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

v) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej  
i Spraw Samorządu na rok 2019,  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 
 

w) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019,  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

x) zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2019. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
Dodatkowy materiał, jaki otrzymali radni stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
 
Ad. pkt. 3. 

Zapytania i wolne wnioski. 
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Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 14.20 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Tadeusz Brola 

 
 

Protokołowała: 
A. Firmowska 
 


