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PROTOKÓŁ  NR 6/19 
z wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
z dnia 27 maja 2019r.  

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 Przewodniczący komisji poinformował, że Komisje Rady Miejskiej w 
Opocznie są transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad odbywa się za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Opoczno. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Drogi dojazdowe do pól – realizacja składanych wniosków. 
2. 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 2 do protokołu). Brak zgłoszeń. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia  
 
Ad. pkt. 1  
 Drogi dojazdowe do pól – realizacja składanych wniosków. 
 
Tadeusz Piekarski – Inspektor w Wydz. Techniczno – Inwestycyjnym – przedstawił 
informację /załącznik nr 3 do protokołu/. 
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji  - zapytał z jakich środków pozyskiwane są 
fundusze na drogi dojazdowe do pól? Posiada wiedzę, że część przekazywana jest z 
funduszu sołeckiego, ale czy tylko z niego? Ponadto zapytał, kto może składać wnioski 
na drogi dojazdowe do pól? 
Tadeusz Piekarski – Inspektor w Wydz. Techniczno – Inwestycyjnym – odpowiedział, 
że wnioski na drogi dojazdowe do pól może składać każdy mieszkaniec oraz sołtys.  
Podkreślił, że środki finansowe na ten cel są ograniczone. Drogi o których mowa są 
wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz funduszu sołeckiego. 
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji  - zapytał, ile na dzień dzisiejszy 
wykorzystano środków na drogi gruntowe? 
Tadeusz Piekarski – Inspektor w Wydz. Techniczno – Inwestycyjnym – odpowiedział, 
że nie ma takiej wiedzy, gdyż naprawa dróg rozpoczęła się niedawno i na razie nie 
można oszacować kosztów. 
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Jan Zięba – radny – zapytał, czy gmina pozyskuje środki zewnętrzne na drogi dojazdowe 
do pól? 
Tadeusz Piekarski – Inspektor w Wydz. Techniczno – Inwestycyjnym – odpowiedział, 
że tak. W tym roku gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o 
dofinansowanie do budowy drogi Bukowiec „Komorniki”. Na dzień dzisiejszy nie ma 
jeszcze rozstrzygnięcia. Ponadto w zeszłym roku pozyskano 40% środków na drogę w 
miejscowości Stużno Kolonia. 
Jan Zięba – radny – zapytał, czy możliwości pozyskania środków są wykorzystane 
maksymalnie? Czy być może są jeszcze możliwości, aby pozyskać więcej środków? 
Tadeusz Piekarski – Inspektor w Wydz. Techniczno – Inwestycyjnym – odpowiedział, 
że nie decyduje o tym, która droga ma zostać zgłoszona do Urzędu Marszałkowskiego. 
Decyduje o tym Burmistrz oraz Kierownictwo jakie drogi mogą zostać zgłoszone.  
Marek Statkiewicz – radny – stwierdził, iż w materiale napisane jest, że był remont drogi 
w miejscowości Sołek. Zapytał o którą drogę chodzi? 
Tadeusz Piekarski – Inspektor w Wydz. Techniczno – Inwestycyjnym – odpowiedział, 
że jest to droga od cmentarza w stronę wsi. 
Marek Statkiewicz – radny – zapytał, czy są plany, aby w przyszłości zrobić tą drogę 
tak, aby nie było konieczności ciągłego jej poprawiania? 
Tadeusz Piekarski – Inspektor w Wydz. Techniczno – Inwestycyjnym – odpowiedział, 
że obecnie taka inwestycja nie jest ujęta w budżecie. 
Wiesław Wołkiewicz - radny – stwierdził, iż z jego informacji wynika, że oferta na 
powierzchniowe skrapianie jaka wpłynęła jest dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku. 
Zapytał ile w związku z tym uda się wykonać dróg? Dodał także, że temat drogi do 
cmentarza w Sołku poruszany jest od kilkunastu lat i należy coś zrobić w tym temacie. 
Tadeusz Piekarski – Inspektor w Wydz. Techniczno – Inwestycyjnym – stwierdził, że 
to radni ustalają budżet i jeżeli zostaną zabezpieczone środki, to inwestycja zostanie 
wykonana. Ponadto stwierdził, iż Burmistrz będzie dążył do tego, aby kwoty z przetargu 
na powierzchniowe skrapianie została obniżona. 
Jan Zięba – radny – stwierdził, iż drogi dojazdowe do pól są w opłakanym stanie. 
Uważa, że po większych opadach cała praca wykonana na tych drogach idzie na marne. 
Należy zmierzać do tego, aby utwardzać te drogi na stałe. Z niepokojem przyjął 
informację, że część środków została zdjęta z budżetu na podwójne skrapianie dróg, 
ponieważ należy dążyć, aby było ich jak najwięcej. Zapytał, jakie są zasady reklamacji 
wykonanych dróg? 
Tadeusz Piekarski – Inspektor w Wydz. Techniczno – Inwestycyjnym –  odpowiedział, 
że na pracę cząstkowego remontu dróg jest 3 letnia gwarancja, jeżeli ubytek powstanie 
z winy wykonawcy. Na pracę równiarki gwarancja wynosi 2 miesiące.  
Jan Zięba – radny – zgłosił wniosek, aby komisja udała się na drogę w miejscowości 
Dzielna, gdzie w zeszłym miesiącu łatane były ubytki w drodze, a w dniu dzisiejszym 
te same miejsca były poprawiane. 
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Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby Komisja udała się do 
Mroczkowa Gościnnego . 
Jan Zięba – radny – zaproponował, aby komisja udała się zobaczyć drogę od DK12 w 
stronę Woli Załężnej do skrzyżowania w Bielowicach oraz drogę od DK 12 w stronę 
Kolonii „Działy”.  
Aneta Wdówka – radna – zgłosiła wniosek, aby udać się do Ogonowic. 
Andrzej Rożenek – radny – zwrócił się z prośbą, aby Komisja udała się na ul. 
Wymysłów, gdzie znajdują się dwie drogi gruntowe. Chciałby dowiedzieć się, która z 
tych dróg jest właściwa. 
Marek Statkiewicz – radny – zaproponował, aby Komisja zobaczyła drogę od cmentarza 
w Sołku. 
  Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
Ad. pkt. 2. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 
Jan Zięba – radny - poruszył kwestię szkód łowieckich. Kwestia ta bulwersuje 
mieszkańców, gdyż zostali pozostawieni sami sobie. Poinformował, iż w tej sprawie 
kontaktował się z kołami łowieckimi oraz Starostwem Powiatowym i Urzędem 
Miejskim, ale spotkał się z niechęcią i przerzucaniem odpowiedzialności. Zapytał jakie 
jest doświadczenie radnych w tym temacie i na jaką pomoc można liczyć ze strony  
Urzędu? 
Aneta Wdówka – radna – zgodziła się z wypowiedzią radnego Zięby. Mieszkańcy 
Ogonowic również mają taki problem. Poinformowała, że jakiś czas temu koło 
łowieckie postawiło na terenie Ogonowic dwie ambony, ale zostały one skradzione. 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, że Urząd będzie wspierał mieszkańców 
jeśli chodzi o szkody łowieckie. Uważa, że jeżeli są problemy, to należy je zgłaszać do 
Urzędu. Uprzedził jednak, że oceną szkód łowieckich zajmują się koła łowieckie. 
Jan Zięba – radny – stwierdził, że na dzień dzisiejszy za szkody łowieckie odpowiada 
koło łowieckie. Z jego informacji wynika, że odszkodowania wypłacane są ze składek, 
jakie opłacane są do danego koła łowieckiego. Uważa, że problem ten powinien zostać 
rozwiązany systemowo na szczeblu rządowym. 
Aneta Wdówka – radna – stwierdziła, że równie dużym problemem jak dziki są bobry, 
na które również nie ma żadnego rozwiązania.  
 
Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisja zgłosiła wnioski w sprawach: 
1. Odwodnienia oraz remontu drogi gruntowej w Mroczkowie Gościnnym znajdującej 
się na działce o Nr 1050/1. 
2. Bieżącej naprawy drogi gruntowej od DK 12 w kierunku Woli Załężnej i Bielowic w 
miejscowości Dzielna.  
3. Bieżącej naprawy ubytków w drodze asfaltowej od DK 12 w stronę Kolonii „Działy” 
w miejscowości Dzielna. 
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Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 14.00 
 
 
Sesje i Komisje Rady Miejskiej są transmitowane on – line na kanale YouTube gminy 
Opoczno. Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem:  

http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  

 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Tadeusz Brola 

 
 

Protokołowała: 
A. Firmowska 
 
 


