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PROTOKÓŁ NR 2/19 
z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu   
z dnia 23 stycznia 2019r.  

 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
Lista sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2018r. 
2. Budżet gminy na rok 2019. 
3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018r. 
4. Straż Miejska – efekty realizacji zadań. 
5. Dyskusja na temat utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Opoczno.  
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
7. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
(załącznik nr 4 do protokołu). Brak zgłoszeń. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
 

Ad. pkt. 1 
Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2018r.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 1/18 z dnia 19 grudnia 2018r. był 
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali 
obrad przed rozpoczęciem Komisji. 
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej z dnia 19 grudnia 2018r.   

Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia 
Nr 1/18  z dnia 19 grudnia 2018r.  

 
Ad. pkt. 2 

Budżet gminy na rok 2019. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła informację /załącznik do protokołu z sesji 
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019r./. 
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Wiesław Wołkiewicz – radny – poprosił o przekazanie sołtysom wykazu dróg do 
realizacji w ramach bieżącego utrzymania dróg. Ponadto radny zapytał, czy kwota 
dofinansowania zapisana na budowę bloku przy ul. Przemysłowej dotyczy tylko 
budowy, czy też zaprojektowania? 
Sylwia Olędzka – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich – odpowiedziała, że 
środki z Banku Gospodarstwa Krajowego przewidują dofinansowanie również do 
projektu technicznego. Pani Kierownik dopowiedziała, że Urząd będzie bazował na 
gotowym projekcie technicznym z Mławy w wersji parterowej, która kosztowała ok. 2 
mln zł. Opoczno chce zaadaptować projekt na wersję jednopiętrową. Koszty 
dokumentacji wchodzą w zakres dofinansowania z BGK.  
Andrzej Rożenek – radny – zapytał, czy jest przewidziana w budżecie na ten rok 
współpraca w ramach Partnerstwa Prywatno - Publicznego i czy jest kwota na ten cel z 
uwagi na to, że będzie propozycja mieszkańców dotycząca dużej inwestycji. 
Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza Opoczna – odpowiedział, że jak wpłynie 
propozycja od mieszkańców to Urząd będzie ją rozważał.  
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca – zapytał, czy jest możliwość przystąpienia do 
realizacji Funduszu Sołeckiego w I półroczu, tak aby nie czekać do sezonu jesienno-
zimowego?  
Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza Opoczna – przekazał informację o planach 
przekazania świetlicy w Bukowcu Stowarzyszeniu. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Ad. pkt. 3 

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018r. 
 
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – odczytał projekt sprawozdania z pracy 
Komisji za 2018r. /załącznik nr 5 do protokołu/ i zapytał, czy są jakieś uwagi lub 
propozycje? Wobec braku głosów podał pod głosowanie sprawozdanie. 

Komisja przyjęła sprawozdanie z pracy komisji za 2018r. głosami: za – 7, 
przeciw – 0, wstrz. - 0 .  
 
Ad. pkt. 4 

Straż Miejska – efekty realizacji zadań. 
Materiały stanowią załączniki nr 6 i 7 do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

Ad. pkt. 5 
Dyskusja na temat utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Opoczno.  

 
Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza – powiedział, że w poprzedniej kadencji 
pojawiła się inicjatywa mieszkańców osiedla „Ustronie” o utworzenie jednostki 
pomocniczej o nazwie Osiedle Ustronie, ale nie spotkała się z akceptacją Rady 
Miejskiej. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że cała procedura tworzenia jednostek 
pomocniczych opiera się na Statucie Gminy Opoczno i innych przepisach wyższych. 
Można działać dwutorowo, a mianowicie z inicjatywą utworzenia jednostki 
pomocniczej może wystąpić Rada Miejska lub mieszkańcy. Zgodnie ze Statutem Gminy 
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Opoczno Dział IV pn. „Jednostki pomocnicze Gminy” §63. ust. 1 Rada Miejska z 
własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ½ mieszkańców zamieszkałych na 
obszarze obejmującym zakres działania powoływanej jednostki, posiadających czynne 
prawo wyborcze do Rady może tworzyć jednostki pomocnicze.” Konsultacje społeczne 
są obowiązkowe wówczas, jeśli z inicjatywą wystąpi Rada Miejska. Jeśli to jest 
inicjatywa mieszkańców to konsultacje nie są konieczne, ale mogą zostać 
przeprowadzone. Nie mają one jednak charakteru wiążącego. Regulamin konsultacji 
społecznych określa uchwała Rady Miejskiej z 2014r. Kolejny etap procedury to 
uchwalenie Statutu Osiedla i to także jest kompetencja Rady Miejskiej. Czynnością 
kończącą procedurę jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie utworzenia 
jednostki pomocniczej. Zastępca Burmistrza przytoczył zapisy Statutu Gminy Opoczno, 
mówiące o tym, że jednostka pomocnicza może powstać na wyodrębnionej, 
zamieszkałej przez mieszkańców, jednorodnej ze względu na układ urbanistyczny, 
części Gminy, jednostka nie prowadzi gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, 
członek organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos na 
sesji rady i posiedzeniach komisji rady w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej 
na zasadach właściwych dla radnego gminy, organem uchwałodawczym jednostki 
pomocniczej jest Rada, a wykonawczym Zarząd. Statut może określić, że zamiast 
Zarządu będzie ogólne zebranie organu. Zastępca Burmistrza podsumował swoją 
wypowiedź, że jego zdaniem inicjatywa mieszkańców jest bardziej trafna. 
Tadeusz Brola – Przewodniczący – powiedział, że popiera zdanie Zastępcy Burmistrza 
i też uważa, że inicjatywa powinna wyjść od mieszkańców i wówczas Rada powinna się 
do niej przychylić.  
Jakub Biernacki – radny – wyraził swoje rozczarowanie z powodu odrzucenia w 
poprzedniej kadencji wniosku mieszkańców dotyczącego przeprowadzenia konsultacji 
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą „Osiedle Ustronie”. Radny 
uważa, że na jednostki pomocnicze na terenie miasta należałoby spojrzeć jak na 
sołectwa na terenie gminy. Mieszkańcy mieliby większą szansę na wyrażanie swoich 
opinii i decydowanie co jest dla nich ważne. Kwestie finansowe można byłoby 
rozwiązać w inny sposób, np. poprzez budżet obywatelski. Radny wyraża opinię, że 
wielu ludzi było zawiedzionych decyzją poprzedniej Rady Miejskiej i jeżeli to możliwe 
to należy powrócić do wniosku z uwagi na dużą liczbę 1500 podpisów pod wnioskiem. 
Radny deklaruje pomoc i zobowiązuje się do kontunuowania tematu w zastępstwie byłej 
radnej Beaty Wiktorowicz, która w poprzedniej kadencji była pełnomocnikiem 
mieszkańców Osiedla Ustronie. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny zapytał, czy 
liczba 50% podpisów mieszkańców zamieszkałych na obszarze obejmującym zakres 
działania powoływanej jednostki pod wnioskiem to norma?  
Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza – zapewnił, że Urząd zastanowi się w 
aspekcie prawnym nad ponownym wykorzystaniem zebranych pod wnioskiem 
podpisów, a co do pytania o liczbę podpisów Zastępca Burmistrza odpowiedział, że taki 
jest zapis Statutowy.  
Marek Statkiewicz – radny – powiedział, że jest za, ale jako były sołtys wie z 
doświadczenia, że na spotkania przychodzi niewielka liczba mieszkańców.   
Beata Wiktorowicz – była radna – podziękowała radnemu Jakubowi Biernackiemu, 
zadeklarowała, że mieszkańcy Ustronia nadal podtrzymują swój wniosek, są otwarci i 
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gotowi na współpracę. Ponadto zapewniła, że mieszkańcy chcą brać czynny udział i 
mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości.  
Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza – poinformował o pracach nad budżetem 
obywatelskim w Gminie Opoczno. Ponadto Zastępca Burmistrza poinformował 
sołtysów o zebraniach wiejskich w sołectwach w sprawie wyboru Sołtysów i Rad 
Sołeckich na nową kadencję.  
Andrzej Rożenek – radny – wyraził opinię, że inicjatywa jest słuszna i ją popiera, ale na 
pewno wniosek powinien wyjść od mieszkańców, bowiem Urzędowi trudno będzie 
wyznaczyć jednolite obszary na których powstałyby Osiedla.  
Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza – potwierdził, że będzie to bardzo trudne 
do wykonania.  
 
Jakub Biernacki – radny - złożył wniosek, który Komisja poparła głosami: za – 7, 
przeciw - 0, wstrz. - 0, aby zorganizować spotkanie na którym zostałaby zawiązana 
grupa robocza złożona z przedstawicieli zainteresowanych grup /radni, urzędnicy, 
osoby z grupy inicjatywnej powołania Rady Osiedla Ustronie/ i zostałaby opracowana 
strategia w temacie utworzenia jednostek pomocniczych. Chodzi o uruchomienie 
całego procesu obejmującego opracowanie planu działania Urzędu w tym temacie, 
procesu informacyjnego dla mieszkańców i konsultacje społeczne z mieszkańcami. Te 
ostatnie powinny być punktem wyjścia, dadzą mieszkańcom szansę wypowiedzenia się 
w temacie a urzędnikom i radnym pozwolą poznać tą opinię i na tej podstawie będzie 
można wytyczyć kierunek działania. 
Radny Biernacki wyraża opinię, iż należy powrócić do wniosku o utworzenie Rady 
Osiedla Ustronie i ponownie go rozpatrzyć, mając na uwadze ogromną liczbę 
podpisów pod złożonym w tej sprawie wnioskiem.   
 
Ad. pkt. 6 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej: 
 
A) Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno. 

Materiały stanowią załączniki nr 8-11 do protokołu.  
Komisja przyjęła do wiadomości informację.  

 
B) Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty gruntowe.  

Materiały stanowią załączniki nr 12-14 do protokołu.  
 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w 
Opocznie – przedstawiła informację /załącznik nr 14 do protokołu/. 
Agnieszka Karlińska – Dyrektor Wydz. Geodezji Starostwa Powiatowego w Opocznie 
- przedstawiła informację /załącznik nr 14 do protokołu/. 
Andrzej Rożenek – radny – powiedział, że wielu członków Wspólnot Gruntowych nie 
spełnia warunku wielkości gospodarstwa rolnego powyżej 1ha i zapytał, jak można ich 
wykluczyć, aby uporządkować tą kwestię? 
Agnieszka Karlińska – Dyrektor Wydz. Geodezji Starostwa Powiatowego w Opocznie 
– odpowiedziała, że generalnie kompetencje w temacie Wspólnot Gruntowych są 
poprzeplatane między Burmistrzem a Starostą. Według Pani Dyrektor w tej kwestii 
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należałoby się przyjrzeć kompetencjom Burmistrza, gdyż to przekracza kompetencje 
Starosty.  
Jerzy Winiarski - Sołtys Karwic – powiedział, że niektórzy członkowie już umarli albo 
mieszkają poza Gminą Opoczno i chcieliby się zrzec członkostwa we wspólnocie a nie 
mogą, natomiast długi z tytułu niepłacenia składek rosną.  
Andrzej Rożenek – radny – zaproponował, aby Zarząd Wspólnoty Gruntowej Karwice, 
Dyrektor Wydziału Starostwa i przedstawiciel Urzędu spotkali się i spróbowali 
wspólnie rozwiązać ten problem.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – zapytał, jak jest z realizacją planu odstrzału dzików na 
terenie Gminy Opoczno? 
Władysław Bogusz – były Leśniczy Koła Łowieckiego „Bażant” – odpowiedział, że na 
terenie obwodu obsługiwanego przez Koło „Bażant” plan został przekroczony o 100%, 
bowiem plan wynosił 12, a odstrzelono 20 dzików.  
Marek Statkiewicz – radny – zapytał, czy są odszkodowania za szkody wyrządzone 
przez lisa oraz czy są odstrzały lisów i w jakim okresie?  
Władysław Bogusz – były Leśniczy Koła Łowieckiego „Bażant” – odpowiedział, że 
szkodę należy zgłosić do Koła Łowieckiego i że są odstrzały całoroczne lisów.  
Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w 
Opocznie – powiedziała, że bobry są pod ochroną, a decyzje o zniszczeniu żeremi 
wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.  
Jan Zięba – radny – zapytał, czy jest jakiś wzór do szacowania szkód łowieckich? 
Rolnicy narzekają na niskie odszkodowania w stosunku do wyrządzonych szkód.  
Władysław Bogusz – były Leśniczy Koła Łowieckiego „Bażant” – odpowiedział, że 
należy zgłosić szkodę do Koła i Leśniczy pojedzie i wyceni. 
Aneta Wdówka – radna – zapytała, czy sposób szacowania szkód nie jest jednakowy w 
każdym Kole Łowieckim? 
Władysław Bogusz – były Leśniczy Koła Łowieckiego „Bażant” – odpowiedział, że jest 
jednakowy.  

Komisja przyjęła do wiadomości informacje.  
 

C) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg. 
Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:  
 

a) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,  

 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych  – przedstawiła projekt 
uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,  
 
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu 
– przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

c) zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „W rodzinie siła” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

 
Danuta Popińska – p. o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Opocznie – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 

d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 
2019 – 2034, 

 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/ 
oraz poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna.  

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

e) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2019, 
 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały oraz poinformowała, że opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna.  

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

f) zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie 
z obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie, 

 
Katarzyna Derewęda - Jankowska – Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w 
Opocznie – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/, podwyżki 
tłumacząc wzrostem kosztów na przestrzeni kilku lat. 
Andrzej Rożenek – radny – po wysłuchaniu uzasadnienia do zmiany uchwały stwierdził, 
że podwyżka jest zasadna.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0,wstrz. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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g) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
 
Janusz Mlonka – Kierownik w Spółce PGK - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 
21 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim  w 
sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Opoczno Samorządowego 
Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opocznie oraz Samorządowego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 3  
w Opocznie, 

 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały /załącznik 
nr 22 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 1, przeciw - 1,wstrz. - 4 przyjęła do wiadomości projekt 
uchwały. 
 

i) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między 
ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia   (po zmianie nazwy: Generała 
Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą 
administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej, 

 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 23 do protokołu/. 
Andrzej Rożenek – radny – zwrócił się z prośbą do Naczelnika o uchwały dotyczące 
gruntów wywłaszczonych pod OZMO wraz ze zmianami tych uchwał i  załącznikami 
rysunkowymi do czasu najbliższej sesji w celu podjęcia dyskusji. Pierwsza uchwała jest 
bodajże z 1976r. Załącznik graficzny jest w Wydziale. Natomiast dalszych zmian radny 
nie ma i wystąpi o nie na piśmie.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – potwierdził, że jeśli chodzi o 
materiał z 1976r. to w Wydziale jest tylko załącznik graficzny. Uchwała jest w 
archiwum. Naczelnik powiedział, że nie jest to możliwe do przygotowania na sesję.  

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

j) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Oświaty i Kultury, 

 
Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 24 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

k) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży  
i Kultury Fizycznej. 
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Tomasz Łuczkowski – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 25 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
 
 
Ad. pkt. 7 

Zapytania i wolne wnioski.  
 
 
Dodatkowy materiał, jaki otrzymali radni stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 14.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Tadeusz Brola 
 

Protokołowała: 
B. Kędziora 
 
 
 
 


