PROTOKÓŁ NR 4/19
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 marca 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 obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2a do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego 2019r.
2. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie Opoczno w
roku 2018.
3. Funkcjonowanie w gminie Opoczno unijnych programów dotyczących rolnictwa.
4. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
6. 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 3 do protokołu).
Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia i lutego 2019r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 2/19 z dnia 23 stycznia 2019r. i Nr
3/19 z dnia 25 lutego 2019r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak
również dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji
przedłożonej z dnia 23 stycznia 2019r. i 25 lutego 2019r.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 2/19 z dnia 23 stycznia 2019r.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z posiedzenia
Nr 3/19 z dnia 25 lutego 2019r.

Ad. pkt. 2
Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie
Opoczno w roku 2018.
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Małgorzata Pantak – Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – przedstawiła informację
stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Urząd Miejski
/załącznik 4a do protokołu/.
Aneta Wdówka – radna – zapytała, czy program 500+ przyczynił się do tego, że
zwiększyła się liczba młodych bezrobotnych kobiet?
Małgorzata Pantak – Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – odpowiedziała, że dla
każdego bezrobotnego ustalany jest profil. Jeżeli osoba została zakwalifikowana do
trzeciego profilu, czyli wychowuje dziecko to po ustaniu opieki na dziecko podejmuje
pracę. PUP stara się, aby te osoby były aktywne.
Jakub Biernacki – radny – zapytał jaki jest poziom wynagrodzenia osób zatrudnionych
do prac interwencyjnych?
Małgorzata Pantak – Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – odpowiedziała, że jest to
kwota ok. 1000 zł dofinansowana przez PUP natomiast pracodawca musi zawrzeć
umowę z pracownikiem na okres co najmniej 6 miesięcy, przyznając minimalne
wynagrodzenie obowiązujące w kraju.
Jakub Biernacki – radny – zapytał, na jakich warunkach zatrudniani są pracownicy przy
robotach publicznych?
Małgorzata Pantak – Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – odpowiedziała, że roboty
publiczne mogą być organizowane przez samorządy. Wysokość dofinansowania zależy
od dostępności środków jakie w danej chwili posiada PUP. Może ona wynieść kwotę
minimalnego wynagrodzenia plus składka ZUS.
Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy są obwarowania prawne co do zatrudniania
pracowników interwencyjnych do prac porządkowych? Czy mogą oni pracować tylko
w określonych porach dnia lub tygodnia? Uważa, że należy zastanowić się nad tym, aby
również w sobotę lub dni świąteczne kilka osób przeszło się po mieście, aby posprzątać.
W związku z tym można zatrudnić więcej osób.
Małgorzata Pantak – Zastępca Dyrektora PUP w Opocznie – odpowiedziała, że na dzień
dzisiejszy przyjmowane są wnioski z gmin na zatrudnienie osób w ramach robót
publicznych. Wniosek zgłosiła również Gmina Opoczno. Podstawą zatrudnienia jest
umowa o pracę, natomiast warunki określa pracodawca.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
odpowiedział, że pracownicy zatrudniani są od poniedziałku do piątku w takich
godzinach w jakich działa Urząd. Są również ustalane dyżury w sobotę i niedziele, kiedy
pracownicy przechodzą przez miasto i zbierają papiery. Obecnie nie ma dyżurów
ponieważ jest mało pracowników. Kiedy zostaną zatrudnione nowe osoby, wznowimy
je.
Wisław Wołkiewicz – radny – podkreślił, że jest przeciwnikiem, aby osoby zatrudnione
do sprzątania pracowały w niedzielę. Uważa, że najważniejsze jest, aby uczyć swoje
dzieci tego, że należy po sobie sprzątać.
Jerzy Winiarski - Sołtys Karwic – zwrócił uwagę na to jak obecnie wygląda wysypisko
śmieci. Po ostatnich wichurach, śmieci porozrzucane są po całej okolicy. Prosi, aby się
tym zająć.
Jakub Biernacki – radny – uważa, że po to są komisje, aby zgłaszać takie wnioski jak
Pan sołtys. Co do wolnych niedziel, to każdy powinien decydować sam za siebie.
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Komisja przyjęła do wiadomości informację.
Ad. pkt. 3
Funkcjonowanie w gminie Opoczno unijnych programów dotyczących
rolnictwa.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego Opoczno /załącznik nr 5 do protokołu/ oraz z materiałem
przygotowanym przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie
/załącznik nr 5a do protokołu/.

Ad. pkt. 4
Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2018r.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił informację /załącznik nr 6 do protokołu/.
Jan Wieruszewski – Członek Zarządu PGK – przedstawił informację /załącznik nr 10
do protokołu/.
Jakub Biernacki – radny – zapytał, kto jest odpowiedzialny za posprzątanie kosza na
śmieci przy ul. Piotrkowskiej, który był przewrócony, a śmieci rozsypane były po
chodniku?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
odpowiedział, że za porządek posesji odpowiada właściciel, natomiast za czystość na
drogach oraz przy nich odpowiada zarządca drogi.
Marek Statkiewicz – radny – uważa, że jeżeli chodzi o porządek to powinniśmy zacząć
od siebie. Zapytał na czym polega przetarg na odśnieżanie dróg? Czy jest to od opłata z
góry, czy za kilometr odśnieżonej drogi?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
odpowiedział, że opłata jest za 1 km odśnieżonej drogi.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – podkreślił, że w niedzielę wyjeżdżają na miasto
samochody PGK, aby posprzątać kosze przy drogach gminnych. Nie można
wyegzekwować tego od każdego zarządcy drogi, ale wraz z wydziałem zostanie
napisane pismo do zarządcy drogi, aby zwrócili uwagę na ten temat.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.

Ad. pkt. 5
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r.
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
przedstawiła informację /załącznik nr 7 do protokołu/.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
- przedstawiła informację /załącznik nr 8 do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
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B) Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za odpady
komunalne.
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska – Przedstawiła
informacje /załącznik nr 9 do protokołu/.
Dodatkowo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Opocznie /załącznik nr 10 do protokołu/.
Andrzej Rożenek – radny – zapytał, czy wszyscy mieszkańcy gminy podpisali umowy
na wywóz śmieci, czy są również tacy którzy uchylają się od tego obowiązku?
Dominika Chybowska – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska - odpowiedziała,
że 100% mieszkańców gminy podpisało umowy na wywóz śmieci.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
C) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku
2018 – ocena.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
– przedstawiła informację stanowiącą załącznik nr 11 i 12 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
D) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2018r.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
– przedstawiła informację stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
E) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Edyta Krzysztofik – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
– przedstawiła informację stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
F) Organizacja sieci szkół na rok szkolny 2019/2020.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji - przedstawił informację /załącznik nr 15
do protokołu/.
Komisja przyjęła do wiadomości informację.
G) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso od osób fizycznych,
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/.
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Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno
na lata 2019 – 2034,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 17 do
protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0,wstrz. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 18 do
protokołu/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0,wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Opoczno na lata 2019 – 2021”,
Beata Rogulska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie –
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 7, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno
na rok 2019”,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/.
Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy program został przedyskutowany z
organizacjami zajmującymi się opieką nad zwierzętami?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
odpowiedział, że zgodnie z ustawą program musi być przedyskutowany z
weterynarzem, organizacjami zajmującymi się zwierzętami oraz kołami łowieckimi.
Odpowiedzi dotarły od Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz od kół łowieckich w
których pozytywnie ustosunkowano się do projektu programu.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
f) zmiany uchwały Nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika
wodnego położonego w Opocznie przy ul. gen. Kazimierza Bończy –
Załęskiego,
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Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 21 do protokołu/.
Jakub Biernacki – radny – zapytał jak proponowana zmiana do regulaminu ma się do
jego funkcji rekreacyjnej? Jest to również zbiornik przeznaczony do kąpieli. Zastanawia
się jak to będzie wyglądało w przyszłości.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
stwierdził, że dokarmianie ryb może mieć wpływ na jakość wody. Poinformował, że jest
podpisana umowa pomiędzy gminą, a wędkarzami którzy zarybiali zalew. Stwierdził, iż
nie wie jak to będzie w przyszłości wyglądało.
Wiesław Wołkiewicz – radny – podkreślił, że jest przeciwny dokarmianiu ryb. Uważa,
że stan jakości wody pogorszy się, a latem ze zbiornika korzysta wielu mieszkańców.
Jakub Biernacki – radny – zapytał, kiedy została podpisana umowa z wędkarzami i na
jaki okres czasu? Nie jest przeciwny wędkarzom, ale należy znaleźć rozwiązanie które
będzie wszystkich satysfakcjonowało.
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami –
odpowiedziała, że z tego co pamięta jest to umowa użyczenia na czas nieokreślony.
Jakub Biernacki – radny – poprosił o przygotowanie na sesję umowy jaką gmina
podpisała z wędkarzami z możliwością wglądu w nią. Stwierdził, że będzie trudno
pogodzić dwa środowiska: plażowiczów oraz wędkarzy. Być może dobrym
rozwiązaniem byłoby udostępnienie BUSa dla wędkarzy, aby mogli dojechać do innego
zbiornika.
Marek Statkiewicz – radny – uważa, że jeżeli rada wyrazi zgodę na dokarmianie ryb, to
pójdzie za tym również dokarmianie ptaków przez mieszkańców.
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami –
poinformowała, że umowa użyczenie nie określa szczegółów korzystania przez
wędkarzy ze zbiornika, a jedynie na korzystanie z lustra wody.
Jakub Biernacki – radny – prosi o informację dotyczącą uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej,
zlokalizowanych nad Zalewem przy ul. Generała Bończy - Załęskiego w Opocznie,
która została podjęta na sesji w dniu 20 listopada 2018r. (na jakim etapie jest realizacja
uchwały, czy można nanosić zmiany w regulaminach, które proponowane były przez
radnych podczas sesji).
Jan Zięba – radny – uważa, że zbiornik powinien pełnić funkcję rekreacyjną, a nie
wędkarską, ale powinno odbyć się w tym temacie spotkanie z wędkarzami, aby
wypracować jakieś porozumienie.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że niepodjęcie uchwały nie
spowoduje, że umowa z wędkarzami zostanie rozwiązana. Regulaminy o których Pan
mówi, są na potrzebę pozyskania środków zewnętrznych. Natomiast umowa z
wędkarzami dotycz użytkowania lustra wody.
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Jakub Biernacki – radny – przypomniał, iż na sesji głosowane były trzy regulaminy i
jeden z nich dotyczył bezpośrednio lustra wody. Prosi o ustalenie, czy jest możliwość
nanoszenia zmian.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odpowiedział, że w tej sprawie były prowadzone spotkania Burmistrza Kacprzaka z
wędkarzami, którzy bardzo prosili, aby uwzględnić proponowany zapis w regulaminie.
Jakub Biernacki – radny – poinformował, że byłoby dobrym rozwiązaniem zaproszenie
wędkarzy na sesję Rady Miejskiej.
Komisja głosami: za – 1, przeciw - 1,wstrz. - 4 przyjęła do wiadomości projekt
uchwały.
g) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
przy drodze powiatowej na terenie Gminy Opoczno,
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.
Komisja głosami: za – 6, przeciw - 0,wstrz. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
h) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno”,
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta - przedstawił projekt uchwały
/załącznik nr 23 do protokołu/.
Wiesław Wołkiewicz – radny – uważa za zasadne wyznaczenie kierunków
budownictwa dla Międzyborza. Stwierdził, iż powinno zostać ono również uregulowane
dla terenu położonego nieopodal boiska sportowego.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – stwierdził, że teren ten również
będzie musiał zostać scalony, gdyż jest tam wiele małych, wąskich działek.
Wiesław Wołkiewicz – radny – zapytał ile wpłynęło wniosków od mieszkańców?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – odpowiedział, że z Międzyborza
wpłynęło bardzo dużo wniosków. Z innych miejscowości jest o wiele mniej.
Jan Zięba – radny – zapytał, czy pracownicy gminy posiadają wiedze na temat budowy
drogi S12? Jest to właśnie teren o którym mówi Pan Naczelnik.
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – odpowiedział, że jakiś czas temu
opiniowany był jeden z wariantów przebiegu trasy. W tej chwili Urząd nie dostaje
informacji z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na ten temat.
Jan Zięba – radny – stwierdził, że są cztery sołectwa objęte planem miejscowym.
Zapytał, czy są plany aby objąć wszystkie sołectwa tym planem? Zapytał, również czy
tworzenie planów nie ogranicza rozwoju miejscowości?
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta – stwierdził, że cały świat rozwija
się o plany miejscowe, tylko w innych krajach nie ma problemów z dalszymi krokami
po jego uchwaleniu. W gminie i również w kraju jest taki problem, że pomimo tego, że
są plany miejscowe jest również silne rozdrobnienie gruntów i praktycznie nie ma
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działek do zabudowy. Plan miejscowy nie daje swobody takiej jak decyzja o warunkach
zabudowy, ale decyzja nie w każdych warunkach może zostać wydana. Rozdrobnienie
gruntów jest duże i dlatego nie ma rynku obrotu nieruchomościami.
Komisja głosami: za – 1, przeciw - 0,wstrz. - 5 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
okres dłuższy niż trzy lata,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
j) rozpatrzenia petycji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie o utworzenie Samorządowego
Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
k) rozpatrzenia petycji Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3
w Opocznie o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie,
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
l) rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie
o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Opocznie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27do protokołu.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Ad. pkt. 7
Zapytania i wolne wnioski.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji - pyta, kiedy zostanie przesunięty płot

przez pracowników gminy na posesji w Mroczkowie Gościnnym, przy której
gmina wykupiła teren na którym znajduje się rów melioracyjny.
Marzena Wojciechowska – Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami –
odpowiedziała, że w ubiegłym roku została uruchomiona procedura podziału i nabycia
przez gminę od osoby fizycznej gruntu pod rów przydrożny. Zostało sporządzone
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porozumienie z Panem odnośnie samego wykupu i wszystkie procedury związane z
m.in. przesunięciem płotu. Pan postawił warunek, że sprzeda nieruchomość pod rów
pod warunkiem, ze płot zostanie przesunięty przez pracowników gminy. Sprawa została
przekazana Wydz. Techniczno – Inwestycyjnemu. Sprawa miał zająć się Pan Tadeusz
piekarski.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że szersza informacja zostanie
przekazana na sesji.
Dodatkowy materiał, jaki otrzymali radni stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 15.30.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola

Protokołowała:
A. Firmowska
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