Protokół nr 7/18
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
z dnia 19 lipca 2018r.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył
Wiceprzewodniczący Komisji.

Mieczysław

Wojciechowski

-

Lista obecności pracowników urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Tematyka posiedzenia:
1. Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w roku
2018”.
2. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.
3. 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.
Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w
roku 2018”.
Włodzimierz Gregorczyk – Inspektor w Wydz. RiGG – przedstawił informację
(załącznik nr 3 do protokołu).
Wiesław Wołkiewicz – radny – Chciałbym zgłosić jeszcze jedną kandydaturę.
Proponuję Państwa Grażynę i Jana Pecynów z Woli Załężnej.
Włodzimierz Gregorczyk – Inspektor w Wydz. RiGG – Jeżeli taka będzie wola
komisji i komisja zaakceptuje kandydatury, to nie ma problemu. Musimy
sprawdzić, czy jest taka możliwość, ponieważ regulamin przewiduje, że muszą
mieć gospodarstwo o pow. 10 ha.
Jarosław Jurowski – radny – Dobrym rozwiązaniem byłoby, aby nagrodzeni
mogli być zwolnieni od podatku rolnego.
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Elżbieta Dorocińska – radna – Uważam również, że starości dożynek powinni być
zwolnienie od podatku rolnego.
Tomasz Kopera – radny – W zeszłym roku odbyły się dożynki w Libiszowie i nie
może być takiej sytuacji, aby wystawiły się tylko 4 sołectwa. Powinniśmy dołożyć
10-20 tys. do ich organizacji, aby było to porządnie zorganizowane, albo nie
róbmy w ogóle. Zadbajmy o to, aby wszystkie sołectwa brały udział w dożynkach.
Nie dzielmy tego środowiska. Dożynki są raz w roku, dlatego róbmy je porządnie.
Powinniśmy być wdzięczni rolnikom, że jeszcze chcą uprawiać ziemię, bo za
chwilę będziemy mieli problem z drogą żywnością.
Elżbieta Dorocińska – radna – Jeszcze pieć lat temu okoliczne gminy zazdrościły
nam tego jak organizowaliśmy dożynki. Wszyscy się na nas wzorowali, bo
potrafiliśmy zorganizować wspaniałą zabawę. Sołectwa otrzymywały wsparcie
finansowe i potrafiły je dobrze wykorzystać. W 2008 r. kiedy zorganizowaliśmy
dożynki wojewódzkie zarówno Pani Wojewoda jak i Marszałek Województwa
Łódzkiego byli zachwyceni tym, co działo się w Opocznie.
Tomasz Kopera – radny – W zeszłym roku dożynki gminne zbiegły się z
dożynkami parafialnymi. Nie może się to powtórzyć.
Elżbieta Dorocińska – radna- Proponowałam kiedyś, aby połączyć święto oberka
i dożynkami. Na oberka mogliśmy pozyskać środki, dlatego byłoby to dużym
wsparciem dla dożynek.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Byłem pod wrażeniem organizacji festiwalu
muzyki folklorystycznej w Bielowicach. Pomimo deszczu przybyło dużo gości i
zespołów z różnych części kraju.
Elżbieta Dorocińska – radna – Jeśli chodzi o tytuł „Rolnika Gminy Opoczno” to
sama pofatygowałam się, aby znaleźć chętnych, ale ludzie pracujący od lat w
rolnictwie dla samej statuetki nie chcą pokazywać się na scenie.
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Przechodzimy do
zatwierdzenia kandydatur do tytułu „Rolnik Gminy Opoczno w 2018r.”
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 zatwierdziła cztery kandydatury
do odznaczenia tytułem „Rolnik Gminy Opoczno w 2018 r.”
Ponadto:
Komisja zgłosiła wniosek, aby obsługa prawna urzędu przygotowała
projekt uchwały na następne posiedzenie Komisji zwalniający starostów
Dożynek Gminnych oraz odznaczonych tytułem „Rolnik roku Gminy
Opoczno” z podatku rolnego na okres jednego roku.
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Głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Ad. pkt. 2.
Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – przedstawił informację
(załącznik nr 4 do protokołu).
Obecnie największym problemem jest brak zatok autobusowych przy
szkołach. Najbardziej potrzebne są w Ogonowicach, Sielcu oraz Bukowcu
Opoczyńskim. Problem już od lat poruszany jest przez radnych, rodziców oraz
dyrektorów szkół.
Elżbieta Dorocińska – radna – W ubiegłym roku byliśmy w szkołach w Bukowcu
Opoczyńskim oraz w Ogonowicach. Czy w Ogonowicach autobus mógłby
wjeżdżać na plac szkolny?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Nie, ponieważ musi to być
teren odgrodzony. Problemem jest również to, że dyrektorzy pozwalają wjeżdżać
nauczycielom na place szkolne, bramy są otwarte, a to stanowi niebezpieczeństwo
dla dzieci.
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy możemy wybudować zatoki autobusowe nie
przy naszych drogach?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu - Myślę, że Starostwo
Powiatowe nie miałoby nic przeciwko temu.
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy były skargi ze strony rodziców na przewóz
dzieci?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – Nie. Jedyny problem
mamy w szkole w Libiszowie, gdzie dzieci musza być już o 7 w szkole pomimo,
że zaczynają lekcje o 8.00. Jest to dla nich uciążliwe.
Elżbieta Dorocińska – radna -Dlaczego tak jest?
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Szkoła w
Libiszowie jest podporządkowana szkole Nr 1 w Opocznie oraz w Januszewicach.
Nie można opóźnić kursów ponieważ zajęcia w Opocznie zaczynają się o 7.45.
Problem zostałby rozwiązany, gdyby był kurs z Kruszewca o godz. 7.10 – 7.20, a
zajęcia w Opocznie zaczynały się o 8.00. Pani Dyrektor twierdzi jednak, ze to nie
możliwe ponieważ zaburza to rytm szkoły, ponieważ obowiązuje zmianowość.
Elżbieta Dorocińska – radna - Czy zajęcia w Libiszowie nie mogłyby zaczynać
się o 7.30?
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Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – Nie o to chodzi,
aby zajęcia zaczynały się wcześniej.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu - Drugi autobus to
dodatkowy wydatek, który nie jest duży. Myślę, że przy dobrej współpracy
dyrektorki szkoły Nr 1 i Libiszowa można dopracować godziny rozpoczęcia
zajęć. Szkoła Nr 1 w Opocznie jako jedyna pracuje na dwie zmiany. Po co
przyjmować tam tyle dzieci do klas pierwszych, kiedy muszą uczyć się na dwie
zmiany? Myślę, że spotkamy się z Dyrektorami tych szkół i dogadamy się.
Składałem wniosek do MPK jak Pan wie, ale nie otrzymałem odpowiedzi.
Jarosław Jurowski – radny – O jakiej liczbie dzieci mówimy?
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji – 30 dzieci z
Kruszewca. Zabrano 5 klas z Kruszewca. Oddaliśmy ok. 88 tys. zł subwencji
gminie. Kiedy zrobiono w Kruszewcu szkołę społeczną gmina skorzystała,
ponieważ nie dokłada do niej, a wręcz ma dodatkowy dochód, dlatego że dzieci
chodzą do szkół w Opocznie oraz Libiszowie. Nam obecnie odmawia się 20 tys.
zł na dodatkowy autobus. Kiedy zabierano klasy IV, V, VI mówiono, że dzieci
będą dowożone prawidłowo, a tak nie jest. Muszą wstawać o godz. 6.00, żeby
dojechać do sąsiedniej wioski na zajęcia które zaczynają się o 8.00. Prosimy o
autobus dla 42 dzieci – 30 z Kruszewca i 12 z Libiszowa Kolonii, który
odjeżdżałby pół godziny później niż obecnie.
Wiesław Wołkiewicz – radny – Czy rodzice nie protestują w związku z
dwuzmianowością?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu -Nie było takich protestów.
Druga zmiana zaczyna się o godz. 10 -11. Staram się, aby dwuzmianowość została
zlikwidowana.
Jarosław Jurowski – radny – Musimy zrobić wszystko, aby dzieci miały
zapewniony dogodny dojazd do szkoły. MPK jest spółką gminną i musi się
dostosować, aby ten jeden kurs rano uruchomić.
Komisja wypracowała wniosek, aby uruchomić od nowego roku szkolnego
dodatkowy kurs autobusowy (szkolny) z Kruszewca do szkoły w Libiszowie
o godz. 7.20 w oparciu o wnioski rodziców, dyrektora szkoły oraz radnego
Mieczysława Wojciechowskiego.
Głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0.
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy jest osoba, która sprawuje opiekę nad dziećmi
podczas przejazdów?
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty i Sportu – W kursach zamkniętych
tak.
Ad. pkt. 3
Zapytania i wolne wnioski.
Dodatkowy materiał z jakim zapoznali się radni stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.00

Wiceprzewodniczący Komisji
Mieczysław Wojciechowski
Protokołowała:
Alicja Firmowska
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