PROTOKÓŁ NR 1/18
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
z dnia 18 stycznia 2018r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył
Wiceprzewodniczący Komisji.

Mieczysław

Wojciechowski

-

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista zaproszonych sołtysów stanowi załącznik nr 2a do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2017r.
Budżet Gminy na 2018 rok.
Sprawozdanie z prac Komisji za rok 2017.
Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
Zapytania i wolne wnioski.

Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – otworzył
posiedzenie komisji i powitał wszystkich obecnych.
Wiceprzewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku
posiedzenia (załącznik nr 3 do protokołu).
Komisja głosami: za- 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2017r.
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 13/17 z dnia 21
grudnia 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 21 grudnia 2017r.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 13/17 z dnia 21 grudnia 2017r.
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Ad. pkt. 2
Budżet Gminy na 2018r.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt budżetu na 2018 rok
(załącznik do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Opocznie Nr XL/18 z dnia 19
stycznia 2018r.)
Ponadto radni zapoznali się z Uchwałą Nr II/306/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2018 rok (załącznik nr 4 do
protokołu) oraz Uchwałą Nr II/307/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej
prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu Gminy Opoczno (załącznik nr 5 do protokołu).
Elżbieta Dorocińska – radna – Jeśli chodzi o budynek pasywny w Woli, to z tego
co pamiętam w poprzednich dokumentach jakie otrzymaliśmy była znacząca
kwota. Dziś widzę, że jest to 10 tys. zł.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Tak było i tak zostało.
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Opoczyńskiego – Sołtysi nie otrzymali
żadnego wykazu inwestycji na terenach wiejskich. Czy jest możliwość
otrzymania ich?
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Otrzymają
Państwo informację na sesji.
Ad. pkt. 3
Sprawozdanie z prac komisji za rok 2017.
Wiceprzewodniczący komisji Mieczysław Wojciechowski poinformował
radnych, iż sprawozdanie zostało doręczone wraz z materiałami na sesję. Zapytał,
czy ktoś z radnych ma pytania do sprawozdania. Wobec braku głosów w dyskusji
przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad komisji.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt. 4
Straż Miejska – wydatki i wpływy.
Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej – przedstawił informację (załącznik
nr 7 do protokołu).
Proszę sołtysów, aby pouczyli mieszkańców o konieczności wywieszenia
numerów porządkowych na domach.
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Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty
gruntowe.
Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Polski Związek
Łowiecki Zarząd Okręgowy (załącznik nr 8 do protokołu), Koło Łowieckie Nr 15
„Knieja” (załącznik nr 9 do protokołu), Koło Łowieckie „Kuropatwa” (załącznik
nr 10 do protokołu), Koło Łowieckie „Bażant” (załącznik nr 11 do protokołu),
Starostwo Powiatowe w Opocznie (załącznik nr 12 do protokołu) oraz Wydział
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr
13 do protokołu).
Elżbieta Dorocińska – radna – Jak wygląda gospodarka leśna? Mógłby Pan
scharakteryzować?
Dawid Kosylak – Nadleśnictwo Opoczno – Nadleśnictwo Opoczno gospodaruje
na obszarze 1200 ha, nadleśnictwo Smardzewice na obszarze 1040 ha. Lasy
prywatne to 1721 ha. Wszystkie dane można pozyskać z Banku Danych o lasach.
Elżbieta Dorocińska - radna – Czy występuje na terenie nadleśnictwa Opoczno
problem z kornikiem, o który tak dużo się teraz słyszy?
Dawid Kosylak – Nadleśnictwo Opoczno – Nie, ponieważ nie mamy aż tak dużo
sosny.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Jeśli chodzi o dbałość o lasy to jak wypadamy na
tle powiatu i kraju?
Dawid Kosylak – Nadleśnictwo Opoczno – Dobrze. Nie mamy problemu z
utrzymaniem się w średniej krajowej. Nie mamy również takich problemów jakie
przydarzyły się jakiś czas temu w Gminie Paradyż. Mówię tu o trąbie powietrznej,
która zniszczyła znaczną powierzchnię lasów.
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Jeżeli sadzimy las
to w jakiej odległości od działki sąsiada, na jakiej klasie gruntów oraz ile kosztują
sadzonki?
Dawid Kosylak – Nadleśnictwo Opoczno – Cennik można sprawdzić na stronie
internetowej Nadleśnictwa Opoczno. Zalesienia określa miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli gmina chce zalesiać grunty klasy 5 i 6
to jest taka możliwość. Jeśli chodzi o odległość od sąsiednich działek, to jeżeli się
nie mylę jest to ok. 2 m.
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Elżbieta Dorocińska – radna – Jeżeli rolnik zalesia w ramach dofinansowania z
ARiMR to wykonuje jakiś plan. Jak to wygląda jeżeli las wysiewa się sam? Czy
doglądacie również takich spraw?
Dawid Kosylak – Nadleśnictwo Opoczno – Jeżeli w ewidencji dany grunt jest
lasem to prowadzimy doradztwo dla rolników. Każdy las, który opisany jest musi
być prowadzony zgodnie z polityką leśną. Leśniczy nie może zalegalizować
drewna z cięć dewastacyjnych.
Tomasz Kopera – radny – Pani radna pytała o taką sytuację kiedy potencjalny las
nie jest lasem bo są samosiejki, które wysiały się na gruntach rolniczych. Należy
wystąpić wtedy do gminy o pozwolenie na wycinkę.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Czy właściciel lasów prywatnych ma
obowiązek uporządkować teren po wycince?
Dawid Kosylak – Nadleśnictwo Opoczno – My nie wydajemy takich zezwoleń
dla właścicieli lasów prywatnych. Legalizujemy tylko drewno. Każdy może
pozostawić resztki z drzewa.
Jarosław Jurowski – radny – Po wichurach jakie przeszły nad Paradyżem było
wiele szkód. Jak obszar pozostał do sprzątnięcia?
Dawid Kosylak – Nadleśnictwo Opoczno – Na razie szacowano, że pozyskanych
jest 70% drewna. Usunięto ok. 500 ha uszkodzeń. Ok. 100 ha jest zalesionych.
Powinniśmy w przeciągu 3 lat zalesić cały teren.
Grzegorz Wołąkiewicz – radny – Uważam, że gospodarka leśna prowadzona jest
na bardzo wysokim poziomie. Słyszałem, że samoistnie zalesiony grunt rolnik
może przekwalifikować? Czy jest taki przepis, który mówi o tym, że może być
on przekwalifikowany z urzędu? Jak można wyegzekwować od sąsiada usunięcie
konaru, który wrasta na sąsiednią działkę? Podobnie z drogami publicznymi – kto
zajmuje się konarami, uschniętymi drzewami stanowiącymi zagrożenia w ruchu
drogowym? Jak można pozyskać legalnie drewno ze wspólnot gruntowych? Czy
Nadleśnictwo współpracuje ze szkołami w celu edukowania dzieci? Czy można
się do Państwa zwrócić z prośbą o zorganizowanie takiej lekcji?
Dawid Kosylak – Nadleśnictwo Opoczno – Jeśli chodzi o szkoły to oczywiście
spotykamy się z dziećmi i młodzieżą. Na stronie nadleśnictwa w zakładce
edukacja, można do nas napisać i zgłosić taką chęć. Drogi publiczne – jeśli
fizycznie jakieś drzewo zagraża bezpieczeństwu, jest uschnięte lub połamane to
interweniujemy wspólnie ze Strażą Pożarną i usuwamy je. Jeśli chodzi o
wspólnoty gruntowe to legalizacja drewna następuje na takich zasadach jak u
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właściciela prywatnego. Jeżeli wspólnota nie jest zalegalizowana to należy to jak
najszybciej uregulować.
Agnieszka Karlińska – Dyrektor Wydz. Geodezji, Kartografii, Kastratu
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego – Obecnie pracujemy
na ustawie z 2016 roku, która bardzo się zmieniła. Zarzadzanie wspólnotami
gruntowymi leży w gestii Starosty. Mamy uregulowanych kilka wspólnot na bazie
poprzednio obowiązujących przepisów. Jeśli chodzi o przekwalifikowanie
gruntów z urzędu to również jest to w gestii Starosty. Starosta ma takie prawo,
kiedy zostanie wszczęte postepowanie o uzgodnienie stanu faktycznego gruntu ze
stanem znajdującym się w ewidencji gruntu.
Wiesław Wołkiewicz – radny – W miejscowości Kraszków linia wysokiego
napięcia biegnie przez las i często ze względu na złe warunki atmosferyczne
drzewa zrywają linie energetyczne. Mieszkańcy w związku z tym nie mają prądu.
Czy jest taka możliwość, aby wyciąć pas drzew na tym odcinku, gdzie biegnie
linia?
Dawid Kosylak – Nadleśnictwo Opoczno – To przedstawiciele linii
energetycznych powinni zająć się usuwaniem uszkodzeń i awarii. Nie da się
wyciąć wszystkich drzew na długości linii.
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Kuropatwa” – Zgodnie z rozporządzeniem
Wojewody Łódzkiego na terenie powiatu opoczyńskiego planujemy odstrzelić 20
dzików. Poza tym chcemy dodatkowo odstrzelić 70 dzików.
Jarosław Jurowski – radny – Pojawiają się nowe szkody, które powodowane są
przez bobry. Czy można coś z tym zrobić?
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Knieja” – Leży to w kompetencji Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska. Z tego co wiem, to ostatnio był taki odstrzał.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Ostatnio słyszałem, że na tereny gospodarstw
przychodzą lisy.
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Knieja” – W naszym kole łowieckim
pozyskano 180 lisów. Co możemy to robimy. Liczebność lisa to wynik
szczepionki, która ich uodporniła.
Elżbieta Dorocińska – radna – Jak układa się współpraca z weterynarią?
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Knieja” – Dobrze. Współpracujemy z
weterynarią w momencie kiedy myśliwy pozyskuje zwierzynę. Zwierzyna
dostarczana jest albo do skupu i wszelkimi badaniami zajmuje się skup, albo
osobiście zanosi próbki do weterynarii.
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Elżbieta Dorocińska – radna – Czy na terenie gminy są wilki?
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Knieja”- Nasze koło nie zaobserwowało
wilków. Na pewno widziane były w Smardzewicach i Spale.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
B) Założenia organizacyjne pod nazwą bieżące utrzymanie dróg.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
przedstawił informację (załącznik nr 14 do protokołu).
Tomasz Kopera – radny – Mówił Pan, że wykonane będzie 8 km dróg i
najprawdopodobniej nie wystarczy na to zabezpieczonych pieniędzy. Czy jest
możliwość, że ta kwota wzrośnie w ciągu roku?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – Jeżeli
będą dłuższe odcinki będziemy wykonywać je etapami. Na razie chcemy
zrealizować założenia, które Państwu przedstawiłem. Zobaczymy jak zmieni się
budżet w ciągu roku.
Tomasz Kopera – radny – Wcześniej odbywały się przetargi na remonty dróg.
Teraz naprawami ma się zająć PGK. Czy drogi, które zostały wytypowane nadają
się do wykonania tą metodą?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
Założenie jest takie, że jeżeli maszyna zostanie zakupiona, to gmina zleci to
zadanie PGK. Powierzchniowe utrwalanie dróg jest przede wszystkim tańszą
metodą i wszystkie drogi mogą być nią realizowane. Trwałość porównywalna z
nawierzchnią asfaltową.
Jarosław Jurowski – radny – Chciałbym prosić, aby zwrócono uwagę na drogę w
Brzustówku „Sikornikach”. Dziury mają pół metra. Ludzie codziennie dojeżdżają
do pracy i do szkoły. Tym bardziej, że od strony Gminy Sławno droga również
jest rozkopana. Bardzo proszę o zainteresowanie się sprawą.
Marek Wijata – Sołtys Sołku – Proszę o naprawę drogi w Sołku od posesji nr 1
do nr 9, wykonanie drogi od Zameczka w stronę cmentarza oraz wykonanie
rowów odwadniających, aby pola nie były zalewane.
Elżbieta Dorocińska – radna – Przykro mi, że wina często zrzucana jest na
radnych, po części pewnie to prawda. Nie podoba mi się budżet na 2018 rok, ani
WPF. Nie ma tam żadnych zadań z programów z których moglibyśmy pozyskać
dodatkowe środki.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Nam również się nie podoba ze
względu na dług, który pozostał do spłaty. Mieliśmy ponad 40 mln, teraz
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pozostało ok. 30 mln do spłaty. Staramy się jak możemy. Poprzez PGK będziemy
starali się naprawiać drogi, również na wsiach.
Tomasz Kopera – radny – Przy dziurach w drogach, które zgłaszane są przez
mieszkańców powinna być natychmiastowa reakcja i naprawa następnego dnia.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – Tak
jest. Jeżeli mamy zgłoszenie to działamy niezwłocznie.
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Opoczyńskiego – Zgłaszam zapadnięty
przepust na drodze od Bukowca w stronę Ziębowa. Nie widzę, aby projekt drogi,
który był wykonany z funduszu sołeckiego znalazł się w planie inwestycyjnym.
Naczelnik powiedział mi, że jest to za droga inwestycja. Po raz kolejny bardzo
proszę o uwzględnienie tego projektu do wykonania.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego – Są
wykonane projekty techniczne na Bukowiec „Komorniki” oraz Bukowiec
„Górki”. Są to bardzo drogie inwestycje. Z PROW nie otrzymamy środków na
dofinansowanie. Jeżeli chcielibyśmy wykonać te odcinki poprzez
powierzchniowe utwardzenie dróg musimy zmienić projekt. Proszę zwrócić się
do Burmistrza z wnioskiem o zmianę projektu.
Tadeusz Tomasik – Sołtys Kraśnicy – Proszę o naprawę drogi do cmentarza w
Kraśnicy. Była ona już wielokrotnie naprawiana, ale odbywało się to w
miesiącach zimnych i nawierzchnia nie utwardzała się, dlatego szybko pojawiały
się nowe uszkodzenia. Proszę, aby drogę naprawiać w miesiącach letnich, aby
nawierzchnia miała możliwość utwardzenia.
Marek Wijata – Sołtys Sołku – Chciałbym zwrócić uwagę, że nastroje na wsiach
nie są dobre. Mieszkańcy narzekają, że na wsiach nic się nie robi. Proszę o
przemyślenie tego.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
C) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) Udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 15 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) Udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 16 do protokołu).
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) Określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty
dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”
w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – poinformował, iż projekt uchwały
zostanie wycofany z porządku obrad sesji.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
d) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 17
do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) Uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2018.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) Aktualizacji i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Opoczno na lata 2014 – 2020”.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego –
przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 18 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
g) Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności
nieruchomości do zasobu mienia komunalnego.
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
- przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 19 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
h) Wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Miasta i Gminy
Opoczno.
Marzanna Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
- przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 20 do protokołu).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) Rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług
Wspólnych Gminy Opoczno.
Komisja nie otrzymała projektu uchwały.
j) Rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług
Wspólnych Gminy Opoczno.
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Komisja nie otrzymała projektu uchwały.
Ad. pkt. 5
Zapytania i wolne wnioski.
Jarosław Jurowski – radny – Proponuję wybrać Przewodniczącego Komisji. Na
tą funkcję zgłaszam radnego Mieczysława Wojciechowskiego. Czy radny się
zgadza?
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Tak. Zgadzam się.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz – 0 zaproponowała na
Przewodniczącego Komisji radnego Mieczysława Wojciechowskiego.
Dodatkowy materiał z którym zapoznali się radni stanowi załącznik nr 21
do protokołu.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.10.

Wiceprzewodniczący Komisji
Mieczysław Wojciechowski
Protokołowała:
Alicja Firmowska
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