Protokół nr 8/19
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
z dnia 12 lipca 2019r.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Tematyka posiedzenia:
1. Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w roku
2019”.
2. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.
3. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący 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 2019”.
Sławomir Jakóbczyk – Inspektor w Wydz. Rolnictwa – przedstawił informację o
zgłoszonych kandydaturach do odznaczenia tytułem „Rolnik Gminy Opoczno
w roku 2019” (załącznik nr 3 do protokołu).
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie zatwierdzenie kandydatur do odznaczenia tytułem „Rolnik Gminy
Opoczno w roku 2019”.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 zatwierdziła siedem
kandydatur do odznaczenia tytułem „Rolnik Gminy Opoczno w 2019 r.”
Ad. pkt. 2.
Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik
nr 4 do protokołu).
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Poinformował, iż obecnie największym problemem jest brak zatok
autobusowych przy szkołach. Najbardziej potrzebne są w Ogonowicach, Sielcu,
Bukowcu Opoczyńskim oraz w Wygnanowie. Problem już od lat poruszany jest
przez radnych, rodziców oraz dyrektorów szkół. Szkoły te znajdują się przy
drogach powiatowych i wojewódzkich. Na razie nie ma porozumienia, aby powiat
wybudował zatoki, bądź partycypował w kosztach budowy wraz z gminą.
Sytuacja w w/w szkołach jest niebezpieczna i uważa, że należy dołożyć wszelkich
starań, aby znaleźć środki na wykonanie zatok. Obecnie o bezpieczeństwo dzieci
w czasie kiedy czekają na transport dbają nauczyciele ze szkół. Koszty dowozu
to kwota ok. 400 tys. zł w ciągu roku. Naczelnik poinformował, że w związku z
reformą i likwidacją gimnazjów schemat dowozu dzieci do szkół będzie musiał
ulec zmianie. Planowane jest w tej sprawie spotkanie z przewoźnikiem oraz
Dyrektorami szkół. Zaprosił na nie również radych.
Tadeusz Brola – Przewodniczący komisji – poprosił o informację dla radnych,
kiedy będą się odbywały spotkania z Dyrektorami.
Andrzej Rożenek – radny – w sprawozdaniu zauważył, że ok. 18 dzieci
dowożonych jest z Klin oraz Januszewic. Zapytał, czy są to dzieci z gimnazjów
czy Szkoły Podstawowej? Zapytał również w czym leży problem w wybudowaniu
zatok o których mówił Naczelnik? Czy wynika to z braku odpowiedniego terenu,
czy może funduszy?
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że jeżeli chodzi o
dowóz dzieci z Klin oraz Januszewic, to była młodzież gimnazjalna dowożona do
SP Nr 3 w Opocznie. Co do zatok autobusowych – problem leży w środkach
finansowych, gdyż koszt budowy jednej to ok. 300 tys. zł. Poza tym problem jest
również z terenem, np. w Sielcu zatoka musiałaby zostać zlokalizowana na łuku
drogi, podobnie jak w Ogonowicach. W Wygnanowie również nie ma gdzie jej
zlokalizować. W Bukowcu zatoka mogłaby powstać na terenie szkoły, ale
problemem są koszty.
Marek Statkiewicz – radny – stwierdził, iż bezpieczeństwo dzieci jest
najważniejszym tematem. Uważa, że w Wygnanowie udałoby się zrobić zatokę
autobusową, tylko potrzebny jest dobry plan. Dużym problemem jest również
brak chodnika dla osób poruszających się pieszo lub rowerem z miejscowości
Wólka Karwicka i Kolonia Wygnanów. Poinformował, iż podjął działania w
Starostwie zmierzające do wykonania chodnika, ale z tego co wie, to powiat
zwrócił się do gminy aby partycypowała w kosztach. Póki co nie ma w tym
kierunku współpracy. Droga jest powiatowa, ale poruszają się po niej mieszkańcy
Gminy Opoczno.
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Andrzej Rożenek – radny – stwierdził, iż do wykonania są cztery zatoki.
Zaproponował, aby co roku wykonać jedną i do końca kadencji problem zostanie
rozwiązany. Uważa, że w Ogonowicach autobus mógłby wjeżdżać na plac, gdzie
obecnie znajduje się parking dla samochodów. Poprosił, aby Naczelnik Wydz.
Edukacji przygotował do następnego budżetu projekt takiego wniosku, aby
chociaż jedna zatoka została wykonana w następnym roku.
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – poinformował, że nie jest
przygotowany merytorycznie do opracowania planów zatok. Stwierdził, że to od
radnych zależy, gdzie środki zostaną umieszczone w przyszłym budżecie i nic nie
stoi na przeszkodzie, aby taki wniosek padł ze strony Komisji.
Andrzej Rożenek – radny – uważa, że wystąpienie do Radnych z informacją przy
planowaniu kolejnego budżetu, że taki problem istnieje może być zrealizowany
ze strony Naczelnika.
Tadeusz Brola – Przewodniczący komisji – poinformował, że duży problem jest
również na odcinku od Mroczkowa Gościnnego do Mroczkowa Dużego, gdzie
również nie ma chodnika, a dzieci poruszają się poboczem drogi. Chodnik jest
tam bardzo potrzebny. Poinformował, że będzie wnioskował w planowaniu
przyszłego budżetu o jego wybudowanie.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, iż zaistniała sytuacja w której
potrzeby są duże, natomiast zasób finansowy mały. W związku z tym Burmistrz
rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami różnych sołectw, aby rozmawiać o
najpilniejszych potrzebach. W najbliższym roku Urząd postara się zrealizować
najbardziej niezbędne inwestycje.
Andrzej Rożenek – radny – uważa inicjatywę spotkań z mieszkańcami za słuszną,
ponieważ to mieszkańcy powinni zdecydować co jest dla nich priorytetem jeśli
chodzi o inwestycje.

Ad. pkt. 3
Zapytania i wolne wnioski.
Wiesław Wołkiewicz – radny – zapytał, czy została podjęta decyzja w sprawie
które drogi będą remontowane metoda powierzchniowego skraplania przez PGK
w tym roku?
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że w budżecie pierwotnie
przeznaczono 1 mln 300 tys. zł na te cel i taka kwota pozostała. Dodatkowy 1 mln
zł, który w pewnym momencie pojawił się w budżecie nie został przegłosowany
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przez Radę Miejską, w związku z tym pozostaje cały czas ta sama kwota. W
ramach tych pieniędzy rozpoczęła się już realizacja poszczególnych inwestycji.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.00

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola
Protokołowała:
A. Firmowska
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