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PROTOKÓŁ  NR 13/17 
z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
z dnia  21 grudnia 2017r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Mieczysław Wojciechowski - 
Wiceprzewodniczący 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. Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br. 
2. Budżet Gminy na 2018 rok. 
3. Plan pracy Komisji na 2018 rok. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Zapytania i wolne wnioski.  

Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji - otworzył 
posiedzenie Komisji  i powitał wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
/załącznik nr 3 do protokołu/.  
Na wniosek Skarbnika Gminy z porządku obrad został wycofany punkt 2 „Budżet 
Gminy na 2018 rok”, który analizowany będzie na komisjach i sesji w miesiącu 
styczniu 2018r. 
Komisja głosami: za- 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji z proponowaną zmianą. 
Ad. pkt. 1  

Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada br. 
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 12/17 z dnia 23 
listopada 2017r., był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również 
dzisiaj był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 
Wiceprzewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagę do protokołu. 
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie protokół w 
wersji przedłożonej z dnia 23 listopada 2017r. 
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Komisja głosami: za – 3, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                               
z posiedzenia Nr 12/17  z dnia 23 listopada 2017r. 
Ad. pkt. 2  
  Plan pracy komisji na 2018 rok.  

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają propozycje 
odnośnie zmiany przedstawionego planu pracy na 2018 rok. 

Do planu pracy Komisji został wprowadzony w miesiącu lipcu punkt 
„Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski”. 

Plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Ad. pkt. 3 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
A) Informacja na temat inwestycji w zakresie rozbudowy sieci 

ciepłowniczej, zrealizowanych w roku 2017 i zamierzeniach 
inwestycyjnych na lata następne Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. w Opocznie. 

Marek Ksyta – Prezes ZEC – przedstawił informację (załącznik nr 5 do 
protokołu). 
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Opoczyńskiego – Jaki jest koszt przyłącza? 
Marek Ksyta – Prezes ZEC -  Jeśli chodzi o przyłącze niskoparametrowe to koszt 
liczony jest w zależności odległości od głównej nitki. Metr bieżący to 1500zł. 
Odbiorca ponosi koszt 10 – 15 % inwestycji. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Koszt przyłącza z węzłem to 20 tys. zł. Wiem 
z własnego doświadczenia. 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) Nadania nazwy ulicy przebiegającej na południe od Szpitala 

Powiatowego  w Opocznie. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił informację (załącznik nr 6 
do protokołu). 

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

b) Nadania nazwy ulicy przebiegającej wzdłuż wschodniej strony osiedla 
kolejowego.  

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił informację (załącznik nr 7 
do protokołu). 
Jarosław Jurowski – radny – Wydaje mi się, że ten fragment ul. Skłodowskiej już 
kiedyś został nazwany. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Sprawdzaliśmy to i w dokumentacji nie 
natrafiliśmy na takie informacje. 
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

c) Nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Świerkowej. 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił informację (załącznik nr 8 
do protokołu). 

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

 
Przed przystąpieniem do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 Skarbnik Gminy omówiła 
projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/320/2016 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego, który zostanie wprowadzony do 
porządku obrad sesji w miesiącu grudniu.  

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

d) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 10 
do protokołu). 

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

e) Zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 11 
do protokołu). 
Teresa Wrzosek – Sołtys Wólki Karwickiej – Jakie są perspektywy kanalizacji 
dalszej części gminy? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Należy to do PGK. Proszę dopytać Pana 
Prezesa na sesji. 
Teresa Wrzosek – Sołtys Wólki Karwickiej – Nasza wioska chciałaby przyłączyć 
się z kanalizacją do Gminy Drzewica. 

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

f) Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. OiS – przedstawił informację (załącznik nr 12 
do protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna – Na czym szerzej polegają zmiany? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. OiS – Większych różnic nie ma. W 
międzyczasie pojawił się problem z podmiotem, który przestał działać. Nie 
mieliśmy w uchwale takiego przepisu. Teraz zostało to uregulowane w par. 1 
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któremu podmiotowi dotacja przysługuje. W starej uchwale w ciągu roku 
mogliśmy 2 razy zmieniać aktualizację. Teraz w szczególnych przypadkach 
możemy to robić częściej. 

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

g) Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił informację 
(załącznik nr 13 do protokołu). 
Jarosław Jurowski – radny - Rozumiem, że przystanki w Bukowcu, Brzustówku, 
Kraśnicy i Modrzewiu są gminy, więc opróżnianie koszy należy zgłaszać do 
gminy? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Przystanki należą do 
właściciela danej drogi, natomiast utrzymanie czystości niezależnie od kategorii 
grogi należy do Gminy Opoczno. Wszystkie wiaty oraz utrzymanie czystości 
należy do obowiązku gminy. 

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

h) Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych.  

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ - przedstawił informację 
(załącznik nr 14 do protokołu). 
Elżbieta Dorocińska – radna – Wielokrotnie było mówione, że opłata za 
nieczystości płynne jest wysoka, zwłaszcza w miejscach gdzie nie ma kanalizacji. 
Rozumiem, że kwota 54 zł dotyczy mieszkańców domów jednorodzinnych? W 
perspektywie braku kanalizacji to wysoka kwota. Czy mamy możliwość, aby 
przedstawić niższą ofertę? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Są to górne stawki, a 
przedsiębiorcy mogą zaproponować dużo niższe na zasadzie umowy cywilnej, 
która jest zawierana pomiędzy właścicielem nieruchomości, a firmą wywozową. 
Jeżeli uzna, że umowa tej firmy jest za droga, może pójść do innej firmy.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Przedsiębiorstwo przed podjęciem uchwały 
podjęło próby zawierania umów. Z tego co wiem spotkało się to z dość negatywną 
reakcją, ponieważ stawki są dość wysokie.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Jeżeli chodzi o nieczystości 
ciekłe, są to górne stawki, natomiast firmy stosują niższe ceny np. PGK ceny 
podzieliło na 5 grup  w zależności od odległości od zlewni z uwagi na to, że w 
grę wchodzi transport. Z terenu miasta jest to 16,50 za m3+ vat, natomiast skrajna 
grupa 21 – 25 km jest 21,70 zł za m3+vat. Jeśli chodzi o odpady, to są to umowy 
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cywilne. PGK występując z wnioskiem o podwyższenie tej stawki tłumaczy się 
tym, że zwiększyły się opłaty marszałkowskie za składowanie odpadów 
komunalnych.  
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Padło stwierdzenie, że gmina nie ma 
zapewnionych pieniędzy na budowę kanalizacji. To co udało się wykonać do tej 
pory zrobiliśmy w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków.  Program 
został zakończony, jest już rozliczony i nie przewidywał on miejscowości, które 
nie mają kanalizacji nie dlatego, że gmina nie chciała, tylko był za niski 
współczynnik koncentracji. Robiąc mapę powycinaliśmy odcinki, gdzie gęstość 
zaludnienia jest niska i robiliśmy na własny koszt. Pozostała część miejscowości 
o niskim stopniu zaludnienia, ale nie ma możliwości pozyskania środków 
krajowych. Natomiast możemy skorzystać ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wielskich i realne dofinansowanie w wysokości 40%. W ramach 
środków z amortyzacji przedsięwzięcie realizuje PGK. Co roku jakieś odcinki 
kanalizacji są wykonywane. Jeżeli jest taka potrzeba to organizujcie Państwo 
spotkania w swoich miejscowościach na ten temat i ja lub Burmistrza będziemy 
przyjeżdżali i rozmawiali z Państwem. 
Elżbieta Dorocińska – radna – W tej chwili PGK robiło uzupełnienia w miejscach 
gdzie istnieją już zlewnie. Natomiast na terenach dziewiczych takich jak Wólka 
Karwicka to należy zacząć od wybudowania zlewni. Spotkania są ważne, ale 
najważniejsze to wejść w jakiś program i mieć dobry plan. 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Od czegoś musimy zacząć. Jeśli chodzi o 
Wólkę Karwicką to mamy tam zlewnię. Jest Mroczków Gościnny, który 
podłączony jest do Opoczna bo było za mało ścieków. Myślę, że nie byłoby 
problemów z budową zlewni i przepompowni bo mamy własne przedsiębiorstwo, 
które zrealizowało dużo takich inwestycji. Problemem jest brak środków. 
Spotkania są ważne ponieważ będziecie Państwo mogli porozmawiać również z 
Prezesem PGK. 
Wiesław Wołkiewicz – radny – Ile zostało do zrobienia? 
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Nie wiem. Dopytam Prezesa na sesję. 
Sołtys – Jaki procent inwestycji przeznaczony jest na wieś i na miasto. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Nie wiem. Nie liczyłam tego. Nie wiadomo co 
wziąć pod uwagę przy wyliczaniu takich danych.  

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

i) Powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 
 Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił informację (załącznik nr 
15 do protokołu). 
Do składu zespołu zgłosiła się radna Irena Przyborek oraz radny Jarosław 
Jurowski. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
j) Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018. 
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 16 do 
protokołu). 

 
k) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, 

Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 17 do 

protokołu). 
 

l) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 
2018. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 18 do 

protokołu). 
 

m) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 19 do 

protokołu). 
 

n) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu na rok 2018.  
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 20 do 

protokołu). 
 

o) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Opocznie na rok 2018. 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 21 do 

protokołu). 
 

p) Zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży                            
i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2018. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr 22 do 
protokołu). 

 
 
Dodatkowe materiały z jakimi zapoznali się radni stanowią załącznik nr 23 

i 24 do protokołu. 
 

Ad. pkt. 4 
Zapytania i wolne wnioski. 

Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego -  Bardzo dziękuję za 
zrealizowane inwestycje na terenie sołectwa. Ubolewam również nad tym, że 
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pomimo tego, że przeznaczyliśmy pieniądze z funduszu sołeckiego na projekt 
drogi nie został on zrealizowany oraz nad tym, że nawet jak już są realizowane to 
jest złe wykonanie. Mówię o drodze w kierunku Ziębowa, gdzie zapada się asfalt 
przy przepustach. 
Krystyna Rytczak – Sołtys Libiszowa Kolonii- Chciałabym zgłosić, że przy 
inwestycji, która jest wykonywana na terenie wsi nie zostały uwzględnione trzy 
wjazdy na działki. Rozmawiałam w tej sprawie z Burmistrzem Sobczykiem. Nikt 
nie potrafi mi powiedzieć, co mam ludziom mówić. Wydaje mi się, że skoro 
jeszcze jest firma, to powinna to zrobić od ręki, a nie czekać do wiosny. 
Anna Zięba - Zastępca Burmistrza -  Nie znam tematu, ale jeżeli Pani rozmawiała 
z Burmistrzem Sobczykiem,0 to na pewno doszło do rozmowy Burmistrza z 
Naczelnikiem. 
Krystyna Rytczak – sołtys Libiszowa Kolonii – Rozmawiałam z Naczelnikiem, 
który stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie może nic powiedzieć. Wydaje mi się, 
że mniejszym kosztem będziemy wykonanie tego teraz niż na wiosnę. 
 Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego – W czerwcu złożyłem pismo 
do Burmistrza w imieniu rolników wsi Bukowiec Opoczyński z prośbą o 
odwodnienie terenów rolnych. Do dziś nie dostałem odpowiedzi. 
 
  Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął 
posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.20. 

 
 

Wiceprzewodniczący Komisji 
Mieczysław Wojciechowski 

 
Protokołowała: 
Alicja Firmowska 
 


