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PROTOKÓŁ  NR 4/18 
z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 19 kwietnia 2018r. 

 
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. 
Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br. 

2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród 

nieletnich. 

3. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno. 

4. Stan sanitarno – weterynaryjny na terenie gminy Opoczno. 

5. Informacja z działalności OSP z terenu gminy Opoczno w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za rok 2017. 

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

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

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

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 3/18 z dnia 20 marca 2018r. 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 20 marca 2018r.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół                                                      
z posiedzenia Nr 3/18  z dnia 20 marca 2018r. 
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Ad. pkt. 2 
 Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród 
nieletnich. 
 
Robert Wojciechowski – KPP w Opocznie – przedstawił informację (załącznik nr 4 do 

protokołu). 

Tadeusz Brola – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – przedstawił informację 

(załącznik nr 5 do protokołu). 

Ponadto Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Prokuraturę Rejonową w 

Opocznie (załącznik nr 6 do protokołu) oraz Sąd Rejonowy w Opocznie (załącznik nr 7 do 

protokołu). 

Elżbieta Dorocińska – radna – Wspominał Pan o kradzieżach. Z czego wynika ich zwiększona 

liczba w porównaniu z ubiegłym rokiem? 

Robert Wojciechowski – KPP w Opocznie – Problematyka kradzieży pojawiła się wraz z 

postaniem na terenie miasta dużych sieci handlowych. Na ten temat rozmawiamy przede 

wszystkim na spotkaniach z rodzicami. Zaznaczę, że nie jest to plaga, bo w ubiegłym roku 

odnotowaliśmy 20 takich incydentów. Były to osoby nieletnie, które powtarzają się jeśli chodzi 

o kradzież w sklepach.  

Tomasz Kopera – radny – Są sygnały, że przed szkołami, zwłaszcza średnimi można zakupić 

narkotyki. Drugi temat dotyczy sprzedaży alkoholu bez akcyzy. Jakie działania policja 

podejmuje pod tym względem? 

Robert Wojciechowski – KPP w Opocznie – Z informacji które posiadam i które do nas 

napływają nie wynika, że przed szkołami istnieje problem sprzedaży narkotyków. W ubiegłym 

roku zatrzymaliśmy kilka osób, które posiadały narkotyki, ale nigdy nie było to w rejonie szkół.  

Komisja przyjęła informacje do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3 

 Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno. 

 

Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Wydział Gospodarki 

Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik 

nr 7 do protokołu), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi (załącznik nr 8 do 

protokołu) oraz Zakład Energetyki Cieplnej w Opocznie (załącznik nr 9 do protokołu). 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza - Wniosek o umieszczenie tego punktu w porządku obrad 

znalazł się dzięki inicjatywie radnych. Ponadto kwiecień jest miesiącem kiedy kończy się okres 
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grzewczy i kiedy możemy podsumować to, co działo się przez ten czas. Chcemy w tym punkcie 

przedstawić działania jakie  podjęła Gmina Opoczno w tym temacie oraz jak inne grupy 

kształtowały swoje działania jeśli chodzi o przestrzeń Opoczna. Dodatkowo swoje prelekcje na 

sesji wygłoszą Pan Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, Prezes Wojewódzkiego 

Funduszu Środowiska, Pełnomocnik Pana Ministra Piotra Woźnego. Chcielibyśmy pokazać 

mieszkańcom oraz radnym, co w ostatnim okresie zostało zrealizowane na rzecz poprawy 

jakości powietrza. Jeżeli Państwo jesteście szczególnie zainteresowani jakimś tematem to 

bardzo proszę o taką informację. W materiale opisowym przedstawiliśmy krok po kroku co 

zrobiliśmy i co zamierzamy jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza.  

Jarosław Jurowski – radny – W zestawieniu brakuje bardzo ważnego elementu jakim WIS, 

który jest największym trucicielem. Wszelkie kontrole jakie są tam podejmowane, są po 

wcześniejszym powiadomieniu. Ludzie pytają, kiedy odlewnia zostanie przeniesiona, co gmina 

robi w tym kierunku?  

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – My jako gmina nie możemy nic więcej zrobić. Możemy 

robić to, o czym rozmawialiśmy na komisjach. Możemy pisać do WIOŚ, przeznaczyć środki 

na zakup urządzenia monitorującego jakość powietrza wokół WIS lub pomóc mieszkańcom w 

opracowaniu pozwu zbiorowego, ale to wszystko. Właściciele WIS zostali zaproszeni na sesję. 

Zadeklarowaliśmy, że chcemy zorganizować spotkanie z właścicielami oraz mieszkańcami. 

Formalnie i prawnie nie mamy więcej możliwości, aby wpłynąć na WIS. 

Jarosław Jurowski – radny – Mieszkańców możemy karać za to czym palą, a największego 

truciciela jakim jest WIS nie. Nie rozumiem tego.  

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Nie możemy stosować żadnych sankcji w stosunku do 

WIS, bo nie mamy takich uprawnień. Jeśli chodzi o kontrolę przedsiębiorstwa, to 

odpowiedzialni są za to Starostwo oraz WIOŚ. Pod względem kontroli osób fizycznych 

stworzyliśmy patrol składający się z pracowników Wydz. Ochrony Środowiska oraz Straży 

Miejskiej, a na potrzebę kontroli przedsiębiorstw w tym zespole jest również pracownik Wydz. 

Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego. Podjęliśmy współpracę ze Starostwem, ale my nie 

możemy podejmować żadnych decyzji, tylko pracownik Starostwa jeśli chodzi o jakiekolwiek 

sankcje wobec przedsiębiorstwa.  

Tomasz Kopera – radny – Zgłaszam wniosek o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie: 

ile razy Burmistrz Opoczna wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli WIS do Starosty 

Opoczyńskiego, Sanepidu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Wszystkie dane dostępne są w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska i na sesji postaram się rozdać taki materiał. 
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Aneta Wdówka – sołtys Ogonowic – Na poprzedniej komisji była mowa o przedsiębiorstwach 

od których nie można wyegzekwować umowy za odbiór śmieci. Czy ta kwestia została 

rozwiązana?  

Jarosław Jurowski – radny – Nie zaobserwowałem zwiększonej ilości podpisywania umów 

z PGK, ale być może przedsiębiorcy podpisywali je z innymi firmami. Moim zdaniem to 

powinno być obowiązkiem gminy, która powinna pilnować, gdzie dana firma wyrzuca śmieci. 

Krystyna Rytczak – sołtys Libiszowa Kolonii – Chciałabym się dowiedzieć, czy mieszkańcy 

wsi mogą jeszcze otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca?  

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Na dzień dzisiejszy jeszcze nie, ale czekamy na druga 

edycję programu PONE. Przewiduje ona dofinansowanie do pieca w wysokości do 50% i 

refundacje poniesionych kosztów. Należy samemu wymienić piec, a później złożyć odpowiedni 

wniosek i gmina zrefunduje z WFOŚ ten zakup. Druga edycja będzie obejmowała Opoczno 

oraz wszystkie sołectwa gminy. Jeszcze chwilę należy poczekać.  

Elżbieta Dorocińska – radna – Dobrze, że są takie programy, ale znowu podzielą one 

społeczeństwo. Będzie to program w którym będzie brana pod uwagę dochodowość. 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Program PONE dotyczy wszystkich i nie ma granic 

dochodowości. Każdy może złożyć wniosek na wymianę źródła ciepła lub podłączenia się pod 

gaz lub ciepłociąg. Natomiast ustawa o termomodernizacji budynków będzie dotyczyła osób 

najuboższych, ale to już jest działanie kompleksowe gdzie będzie wymiana źródła ciepła oraz 

termomodernizacja budynku. W tym wypadku mamy do czynienia z kryterium dochodowości.  

Będą to przede wszystkim klienci OPS i do nich ten program jest kierowany.  

Elżbieta Dorocińska – radna – Cieszę się, że gmina wchodzi w takie programy, ponieważ jest 

zapotrzebowanie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o kraj to nadal robimy to półśrodkami, które 

nie dają żadnych rozwiązań. Zaprzestaliśmy pozyskiwanie energii metodą wiatrową, poprzez 

biogazownię, czy fotowoltaikę. W tym kierunku powinna iść polityka państwa. Ważnym 

tematem jest również jakość węgla jakim palimy w piecach. Moim zdaniem nigdy nie był on 

tak złej jakości jak teraz.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
Ad. pkt. 4 

  Stan sanitarno – weterynaryjny na terenie Gminy Opoczno.  

Włodzimierz Skorupski -  Powiatowy Lekarz Weterynarii – przedstawił informację 

(załącznik nr 10 do protokołu). 

Krystyna Rytczak – sołtys Libiszowa Kolonii – Czy kontrolujecie populacje saren? 

Włodzimierz Skorupski -  Powiatowy Lekarz Weterynarii – Weterynaria się tym nie 
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zajmuje, a Lasy Państwowe. My zajmujemy się sarną po uboju. 

Krystyna Rytczak – sołtys Libiszowa Kolonii – Mówię o sarnach ponieważ ostatnio niszczą 

elektrycznego pastucha, zrywają linki. 

 Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego - Mam zgłoszenia od rolników, że 

przyjmując tuczniki obowiązkowo musi pojawić się lekarz weterynarii. Rolnicy twierdzą, że 

lekarz nie przyjeżdża. Jadą do weterynarii, świadectwo jest im wydawane i dodatkowo 

pobierana jest opłata za przyjazd pomimo, że lekarza nie ma na miejscu. 

Włodzimierz Skorupski -  Powiatowy Lekarz Weterynarii – Najwięcej jest skarg od tych, 

którzy mają dwie lub trzy świnie i które nie są zarejestrowane w ARiMR. Lekarz jeździ i 

pobiera opłatę.  

Ponadto Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Powiatową Stacje 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Opocznie (załącznik nr 11 do protokołu). 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

 

Ad. pkt. 5 

 Informacja z działalności OSP z terenu Gminy Opoczno w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za rok 2017. 

Dariusz Rzepka – Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Opocznie – przedstawił 

informację (załącznik nr 12 do protokołu). 

Aneta Wdówka – sołtys Ogonowic – W zeszłym roku w Ogonowicach paliła się stodoła, straż 

przyjechała, ale hydrant był uszkodzony. Miały być przeglądy i chciałabym się dowiedzieć czy 

były wykonane. 

Jarosław Jurowski – radny – Sprawa była zgłaszana i myślę, że od tego czasu przeglądy 

zostały wykonane przez Zakład Wodociągów. Chciałbym jeszcze dodać, że Ochotnicze Straże 

Pożarne to nie tylko gaszenie pożarów. Strażacy uczestniczą we wszelkich wydarzeniach 

samorządowych, kościelnych oraz sportowych. To są pasjonaci i za to należą im się 

podziękowania. Zwracam uwagę na wynagrodzenia strażaków OSP. Strażacy odchodzą ze 

służby. Podstawowy kurs, aby go ukończyć  trwa 110 godz. Są coraz większe wymagania jeśli 

chodzi o strażaków OSP. Budżet jest tak okrojony, aby strażakom za wiele nie zapłacić. Miejmy 

na uwadze to, że strażaków może niebawem zabraknąć.  

Dariusz Rzepka – Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Opocznie – Za stan hydrantów 

odpowiada właściciel, czyli w tym przypadku PGK. Jak mówi ustawa raz do roku powinny być 

one konserwowane. Jeżeli nadal jest taki problem to proszę o zgłoszenie tego do PGK.  
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Elżbieta Dorocińska – radna -  Uważam, że strażacy ochotnicy są bardzo potrzebni i należy 

im się szacunek za ich pracę. Chciałabym dowiedzieć się dlaczego tylko trzy jednostki należą 

do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego? Czy reszta nie chce należeć, czy nie może?  

Dariusz Rzepka – Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Opocznie – Zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego nasza gmina jest 

uprzywilejowana pod względem jednostek, które do systemu należą. W innych gminach jest to 

jedna jednostka. Zależy to od dostępności do sprzętu, ilości ludzi. Przepisy ograniczają 

przyłączenie kolejnych jednostek.  

Wiesław Wołkiewicz – radny – Czy ilość interwencji w związku z wypalaniem traw 

zmniejszyła się, czy zwiększyła? 

Dariusz Rzepka – Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Opocznie – Jeśli chodzi o 

wypalanie traw to ten rok był dla nas dobry. Od jakiegoś czasu nie mamy zgłoszeń w tej 

sprawie. Problem w tym temacie mamy głównie w Opocznie. 

Jarosław Jurowski – radny – Obecnie coraz mniej opłaca się należeć do Krajowego Systemu. 

Jednostki muszą spełniać bardzo restrykcyjne warunki. Bardzo dużo środków OSP posiada 

dzięki przychylności Posła Roberta Telusa za które bardzo dziękujemy. 

Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Zespół ds. Społecznych i 

Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Opocznie (załącznik nr 13 do protokołu). 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

 

Ad. pkt. 6 

 Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

A) Organizacja ruchu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy Opoczno w 

kontekście bezpieczeństwa. 

Jarosław Bielecki – Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego Starostwa 

Powiatowego – przedstawił informację (załącznik nr 14 do protokołu). 

Komisja zapoznała z materiałem przygotowanym przez Komendę Powiatową Policji w 

Opocznie (załącznik nr 15 do protokołu). 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

 

B) Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2017. 

 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Starostwo Powiatowe w 

Opocznie (załącznik nr 16 do protokołu), SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie (załącznik nr 
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17 do protokołu) oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vita – Med” w Opocznie 

(załącznik nr 18 do protokołu). 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

 

C) Funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. 

 Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Opocznie ( załącznik nr 19 i 20 do protokołu). 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

 

D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 21 do 

protokołu). 

Komisja głosami: za – 3, wstrz. – 2, przeciw – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

b) Zmiany w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 22 do 

protokołu). 

Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Czy będzie realizowane 

oświetlenie w Libiszowie i Sobawinach? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Mamy uzupełnienie środków do tego zadania, ponieważ 

trochę brakowało, ale jest to zadanie do realizacji.   

 Komisja głosami: za – 4, wstrz. – 1, przeciw – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

c) Podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 23 do 

protokołu). 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

d) Przystąpienia do uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul. 

Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, 

M/U-1, M/U-2. 
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Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 

(załącznik nr 24 do protokołu). 

Tomasz Kopera – radny – Pomiędzy ul. Partyzantów, a ul. Przemysłową są tereny bardzo 

rozdrobnione. Dlaczego nie możemy zrobić dla tego terenu planu zagospodarowania 

przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne?  

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Od ul. Jana Pawła II, która jest tylko 

na mapie do przedłużenia ul. Brzozowej mamy obowiązujące plany miejscowe i przeznaczone 

są one pod budownictwo jednorodzinne. W każdym rodzaju zabudowy mamy nadmiar terenów. 

Robienie nowych planów miejscowych pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną lub 

usługową jest niepotrzebne. Aby zagospodarować te tereny należy rozpocząć proces scalania. 

Tomasz Kopera – radny – Są to tereny, które są wyłączone z potencjalnego rozwoju miasta. 

Nie są użytkowane również rolniczo. Moim zdaniem byłby to idealny teren pod budownictwo 

jednorodzinne.  

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Terenów w planach miejscowych 

mamy w nadmiarze. Gdyby te działki z dnia na dzień zamieniły się w działki budowlane to 

mielibyśmy taką podaż działek, że liczba ludności Opoczna wzrosłaby o 50%, a liczba miejsc 

pracy byłaby trudna do oszacowania. Terenów pod przemysł mamy kilkakrotnie więcej niż do 

tej pory zostało zagospodarowanych w Opocznie od początku istnienia miasta. Problem polega 

na tym, że plan miejscowy nie jest po to, aby był tylko na papierze, tylko musza iść za nim 

kolejne kroki w kwestii zagospodarowania terenu. W sytuacji takiej jak teraz, czyli dużego 

rozdrobnienia gruntów i bez zaangażowania gminy, także finansowego – nie jest możliwe 

zagospodarowanie terenu. 

Jarosław Jurowski – radny – Jakie skutki dla tych, którzy tam zainwestowali będzie miało 

uchylenie miejscowego planu? 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – Na tym terenie dla osób, które już 

wybudowały tam obiekty nie będzie żadnych skutków. Natomiast dla dwóch wolnych działek, 

które pozostały będzie konieczne wystąpienie o warunki zabudowy.  

 Komisja głosami: za – 2, wstrz. – 4, przeciw – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

e) Rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy 

sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy. 
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Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 25 do 

protokołu).  

 Komisja głosami: za – 2, wstrz. – 2, przeciw – 2 przyjęła do wiadomości projekt 

uchwały. 

 

Dodatkowe materiały jakie zostały przekazane sołtysom stanowią załącznik nr 26a, 26b, 26c, 

26e do protokołu z komisji. 

 

Ad. pkt. 7 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – przedstawiła informację dla sołtysów odnośnie 

szacowania szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r. (załącznik nr 26e do protokołu) oraz 

zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Opoczno do pełnienia 

funkcji członka zespołu dokonującego szacowania szkód łowieckich. 

Ustawa zobowiązała gminę do powołania  komisji do szacowania szkód w skład której wchodzą 

wszyscy sołtysi. Zostało przygotowane zarządzenie Burmistrza w tej sprawie.  Komisja ma się 

składać z trzech osób, czyli przedstawiciela koła łowieckiego, sołtysa oraz poszkodowanego. 

Przepraszam, że wcześniej nie mogliśmy z Państwem porozmawiać na ten temat, ale jako 

gmina zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Dużo wniosków już wpłynęło, które w 

myśl ustawy mają być oszacowane w ciągu trzech dni, a my jesteśmy na razie na etapie 

podpisania zarządzenia Burmistrza o powołaniu komisji. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie 

i wszelkie pomysły. Zorganizowane będzie również szkolenie z Nadleśniczym w tej sprawie.  

Elżbieta Dorocińska – radna – Co jeżeli grunty leżą na terenie dwóch gmin?  

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Zgłasza się tam gdzie jest większa część gruntu. 

Elżbieta Dorocińska – radna – Czy sołtysi w związku z nowymi obowiązkami dostaną 

dodatkowe wynagrodzenie?  

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Ustawa nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w 

związku z nowymi zadaniami. Posługujemy się taryfikatorami obowiązującymi w poprzedniej 

ustawie. Do czasu opracowania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy 

Prawo Łowieckie należy podczas szacowania szkód posługiwać się rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postepowania przy szacowaniu szkód 

oraz wypłaty odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych.   
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – Szykujemy dla sołtysów dokumenty 

przydatne przy oszacowaniu szkód: informacje, wzory protokołów, rozporządzenie i w 

najbliższym czasie wyślemy je do sołtysów.  

Anna Zięba – Zastępca Burmistrza – Być może zrobimy to wtedy, kiedy odbędzie się 

szkolenie dla sołtysów. 

Jarosław Jurowski – radny – Przypominam, iż nie mamy wybranego Przewodniczącego 

Komisji. Proszę abyśmy się zastanowili nad tematem i na następnej komisji wybrali 

Przewodniczącego. 

Jan Wojewódzki – sołtys Bukowca Opoczyńskiego – Po raz kolejny proszę o naprawę 

przepustu na drodze z Bukowca Opoczyńskiego w stronę Ziębowa oraz wykonanie nawierzchni 

na drodze w Bukowcu „Górki”. 

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 15.15. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Mieczysław Wojciechowski 

 

Protokołowała: 

Alicja Firmowska 

 

 

 

 

 

 

 


