
Protokół nr 5/18 

z wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 

z dnia 17 maja 2018r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Mieczysław Wojciechowski - 
Wiceprzewodniczący Komisji. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Drogi dojazdowe do pól – realizacja składanych wniosków. 
2. Zapytania i wolne wnioski. 

 
 Wiceprzewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku 
posiedzenia (załącznik nr 2 do protokołu). Brak głosów. 

Ad. pkt. 1  

  Drogi dojazdowe do pół – realizacja składanych wniosków. 

Tadeusz Piekarski – Inspektor w Wydz. Techniczno – Inwestycyjnym – 
przedstawił informację (załącznik nr 3 do protokołu). 

Elżbieta Dorocińska – radna – Jest mi przykro, że podobnie jak na Komisji 
Komunalnej nie ma nikogo z kierownictwa gminy. Jeśli chodzi o drogi dojazdowe 
do pól, to zaznaczę, że są takie drogi które prócz tego, że prowadzą do pól to 
również do posesji. Powinniśmy dążyć do tego, aby tak wykonywać drogi, żeby 
już do nich nie wracać. Jako gmina nie otrzymujemy żadnych dofinansować z 
zewnątrz na ten cel, dlatego zostajemy daleko w tyle. Moim zdaniem przy 
decyzjach o dofinansowanie do danego zadania powinno się zwracać uwagę 
przede wszystkim na liczbę mieszkańców. 

Wiesław Wołkiewicz – radny – Wspominałem już parę lat temu, aby na drogach 
wysypywać tłuczeń i od razu skraplać. Do tej pory mielibyśmy wykonaną większą 
liczbę dróg dojazdowych do pól oraz posesji.  

Tadeusz Piekarski – Inspektor w Wydz. Techniczno – Inwestycyjnym – Jeżeli 
będzie zakupiona skrapiarka przez PGK i będzie pracowała tak jak zostało to 



wcześniej przedstawione, to jest szansa, że w przeciągu 3 lat uda zrobić się te 
drogi.   

Elżbieta Dorocińska – radna – Nie rozumiem, dlaczego partycypujemy w 
kosztach naprawy dróg powiatowych, a nie remontujemy własnych. 

Wiesław Wołkiewicz – radny – Między gminą, a powiatem jest ustna umowa 
jeśli chodzi o drogi. Według niej do remontu dróg powiatowych znajdujących się 
na terenie Gminy Opoczno dokładamy się na zasadzie „złotówka do złotówki”. 
Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, ponieważ służy to przede wszystkim 
mieszkańcom gminy.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. pkt. 2  

 Zapytania i wolne wnioski.  

Komisja zgłosiła wniosek, aby w przyszłym roku budżetowym gmina 
dofinansowała w wysokości 50% wykopanie rowów odwadniających wzdłuż 
dróg gminnych tym sołectwom, które w ramach funduszu sołeckiego 
przeznaczyły środki finansowe na ten cel. 

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 

 

Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.00. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Mieczysław Wojciechowski 

 

 

Protokołowała: 

Alicja Firmowska 

 

 


