PROTOKÓŁ NR 9/18
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
z dnia 13 września 2018r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył
Wiceprzewodniczący Komisji.

Mieczysław

Wojciechowski

-

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 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.
Mieczysław Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Komisji - otworzył
posiedzenie Komisji i powitał wszystkich obecnych.
Wiceprzewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku
posiedzenia /załącznik nr 4 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za - 3, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia.
Ad. pkt. 1
Szkody łowieckie oraz gospodarowanie zasobami leśnymi na terenie
gminy Opoczno.
Władysław Bogusz – Koło łowieckie „Bażant” – przedstawił informację
(załącznik nr 5 do protokołu).
Chciałbym Państwu Sołtysom przekazać druki, które będą pomocne w
oszacowaniu szkód łowieckich. Proszę, aby Państwo w razie potrzeby
przekazywali je mieszkańcom swoich sołectw. Podany jest również adres na który
należy odesłać zgłoszenie.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Proszę, abyśmy na chwilę się wstrzymali.
Za chwilę pojawi się Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska i wspólnie zastanowimy się jak rozwiązać
problem.
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Władysław Bogusz – Koło łowieckie „Bażant” -Chciałbym zaznaczyć, że
problem szkód łowieckich nie jest jednakowy we wszystkich sołectwach. W
niektórych złożony został jeden wniosek, bądź wcale. Inne natomiast, to kilka lub
kilkanaście wniosków.
Henryk Zajęcki – Koło łowieckie „Knieja” – przedstawił informację (załącznik
nr 6 do protokołu).
Przygotowywana ustaw określa, że szacowaniem szkód będą tak jak dotychczas
zajmowały się koła łowieckie, ale wraz z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.
Kontaktowałem się z nimi w celu ustalenia szczegółów i usłyszałem, że póki co
ODR nie ma określonych wytycznych i nie zajmuje się tym.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska – Przygotujemy dla sołtysów informację wraz z numerami
telefonów do kół łowieckich. Przekażemy również udostępnioną przez Panów
deklarację.
Władysław Bogusz – Koło łowieckie „Bażant” – Informuje Państwa, że na terenie
gminy pojawiły się wilki, które wypędzają watahy dzików z lasu. Dziki żerują
wtedy na polach i w okolicach gospodarstw, powodując szkody. Ponadto nasze
koło wydało 18 pastuchów. Jeżeli chcemy rolnikowi przekazać pastucha, a nie
chce go przyjąć, to w takiej sytuacji nie szacujemy szkody.
Elżbieta Dorocińska – radna – Problem szkód przewija się już od wielu lat.
Niedawno zbierałam podpisy od rolników i wystąpiłam z prośbą o dodatkowy
odstrzał dzików. Otrzymałam odpowiedź, że temat jest podjęty przez
administrację, a dziki jak były tak są. Na łąkach w Brzustówku jest olbrzymi
problem. Dziki penetrują teren blisko domów. Dodatkowy problem dla rolników
stanowią sarny, które również powodują dużo szkód. Czy można coś z tym
zrobić? Takich sytuacji nie było od 20-30 lat. Uważam, że powinno być duże
zaangażowanie w tej kwestii, ale jak na razie nikt z tematem się nie uporał. Na
dużą uwagę zasługuje również coraz częstsze występowanie ASF w kraju. W
związku z tym populacja dzików powinna zostać ograniczona do minimum.
Władysław Bogusz – Koło łowieckie „Bażant” - Jeśli chodzi o sarny, to na nasze
koło łowieckie przypada 47 kóz, kozłów i koźląt do odstrzału. Ta zwierzyna
bytuje obecnie głównie na polach ze względu na to, że wypłoszone są z lasu przez
wilki.
Irena Przyborek – radna – Gdzie występują wilki?
Władysław Bogusz – Koło łowieckie „Bażant” - Watahy wilków widziane były
w lasach w Januszewicach, Bukowcu Opoczyńskim, Brudzewicach i Spale. Wilki
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prowadzą wędrowny tryb życia. W ciągu doby potrafią przejść ok. 100 km.
Dlatego nie wiemy, gdzie kolejnego dnia może pojawić się wataha.
Henryk Zajęcki – Koło łowieckie „Knieja” – 20 lat temu nie było takich
problemów.
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy Panowie jako pracownicy kół łowieckich
możecie prowadzić punkt sprzedaży zwierzyny?
Władysław Bogusz – Koło łowieckie „Bażant” – Upolowaną zwierzynę oddajemy
do skupu.
Henryk Zajęcki – Koło łowieckie „Knieja” – Ponadto prowadzenie takiego skupu
jest nieopłacalne. Aby funkcjonowało takie przedsiębiorstwo musi być
dostarczanych ok. 7 ton zwierzyny. Koszt produkcji jest zbyt duży.
Władysław Bogusz – Koło łowieckie „Bażant” – Miałem kiedyś zgłoszenie od
Straży Miejskiej, że na ulicy Westerplatte w Opocznie pojawiły się lisy. My nie
możemy nic z tym zrobić, ponieważ nie możemy strzelać w mieście. Lisy
płoszone są z zarośli przez ludzi oraz psy.
Mieczysław Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Komisji – Wydaje mi się, że
do oszacowania strat powinien być wyznaczony pracownik Wydziału Rolnictwa
z Urzędu, który otrzyma za to dodatkowe wynagrodzenie, bo dlaczego ma robić
to w czynie społecznym. Uważam, że nie powinni być to sołtysi, bo mogą być
oceniani przez społeczność, że strata jest oszacowana źle na ich niekorzyść.
Obwód 227 to jaki rejon?
Władysław Bogusz – Koło łowieckie „Bażant” - Granica biegnie ul. Piotrkowską
– Wola Załężna do Zameczka. Później rzeką Drzewiczką do Brzuzy, droga na
Buczek, do Kraśnicy, następnie do Ziębowa, do Dąbrówki i drogą do Opoczna.
Dostarczę do Gminy mapę obwodu.
Mieczysław Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Komisji – Obwód 229 i 230
to jaki rejon?
Henryk Zajęcki – Koło łowieckie „Knieja” - Droga do Zameczku, później do
Radzic, Drzewica, Rożek i droga Nr 12 do Opoczna. Obwód 230 – od drogi Nr
12 do krzyżówek w Końskich, Stare Pole, Kuraszków, Parczówek, Sitowa i do
Opoczna.
Elżbieta Dorocińska – radna – Co zrobić z lisami, które wchodzą do gospodarstw
i atakują kury?
Władysław Bogusz – Koło łowieckie „Bażant” – My możemy polować na lisy i
tak robimy, ale tylko w sezonie wyznaczonym na to. Ponadto nie możemy
polować w miastach oraz przy gospodarstwach domowych na wsiach.
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Ponadto radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Polski
Związek Łowiecki zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (załącznik nr 7
do protokołu).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 2
Informacja dotycząca Spółek Wodnych w gminie Opoczno.
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
– Utrzymanie urządzeń wodnych reguluje ustawa „Prawo wodne” z 2001 r. ze
zmianami. Ustawa określa również zasady tworzenia oraz działania spółek
wodnych, które tworzone są na zasadzie pisemnego porozumienia przez trzy
osoby fizyczne lub prawne. Wymaga to określenia statutu i wyboru zarządu
Spółki. Kontrolę nad działalnością Spółek sprawuje Starosta. Członkowie Spółek
zobowiązani są do uiszczenia składek. Na terenie Gminy Opoczno działały 3
spółki: Ostrów – czynna, Kliny – zarejestrowana, ale nie działa czynnie, Różanna
– w trakcie likwidacji.
Józef Skorupa – Sołtys Różannej – Nie chcieliśmy jej likwidować, ale nie było
mowy o tym, aby składki były systematycznie uiszczane.
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
– Spółka Wodna w Ostrowie otrzymała w tym roku z gminy ok. 4,200 zł na
wykoszenie terenu.
Józef Skorupa – Sołtys Różannej – Pieniądze na działalność spółki
otrzymywaliśmy z trzech stron: Województwa, Starostwa oraz Gminy. Była to
kwota ok. 20 tys. zł. Jak na naszą miejscowość to dużo, ale więcej mieliśmy z nią
problemów niż korzyści. Głównym problemem to brak składek.
Lucyna Wąsik – Sołtys Kruszewca Kolonii – Kto zajmuje się koszeniem rowów
melioracyjnych?
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
– Powinien robić to właściciel posesji, która przylega to rowu.
Elżbieta Dorocińska – radna – Kolejny przykład ustawy niedostosowanej do
realiów. Moim zdaniem to Państwo powinno o to dbać i zapewniać środki na ten
cel. W mojej okolicy mamy do czynienia z terenami suchymi. Za kilkanaście lat
będą one niewykorzystane rolniczo. Wiem, że na terenie Gminy Sławno
funkcjonuje Spółka Wodna, która rozwiązuje problemy podczas powodzi.
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Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Opoczyńskiego – Mamy problem z
południowym terenem od strony obwodnicy Opoczna. Podczas dużych opadów
woda nie ma gdzie spływać, robią się zastoje. Nikt nie potrafi nam pomóc.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Zapytania i wolne wnioski.
Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego – prosi o wycięcie dwóch
drzew przy wiadukcie w Bukowcu Opoczyński (przy wyjeździe z drogi
technicznej) oraz odnowienie przystanków murowanych.
Lucyna Wąsik – sołtys Kruszewca Kolonii – prosi o wykoszenie zarośli przy
drodze za przejazdem kolejowym od strony Idzikowic w stronę Kruszewca oraz
w Libiszowie Kolonii (wyjazd na drogę wojewódzką).
Marcin Karbownik – sołtys Wygnanowa – prosi o wykoszenie zarośli przy
skrzyżowaniu wyjazdu z drogi prowadzącej z Wygnanowa Kolonii na drogę
powiatową.

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 11.00, godzina zakończenia 12.15

Wiceprzewodniczący Komisji
Mieczysław Wojciechowski

Protokołowała:
A. Firmowska
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