PROTOKÓŁ NR 11/19
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 21 października 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.
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. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
2. Czystość i porządek w gminie.
3. Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. 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/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek
posiedzenia.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 9/19 z dnia 22 sierpnia 2019r.
oraz Nr 10/19 z dnia 23 września 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.
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 22 sierpnia 2019r.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z
posiedzenia Nr 9/19 z dnia 22 sierpnia 2019r.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji
przedłożonej z dnia 23 września 2019r.
Komisja głosami: za – 5, przeciw - 0, wstrz. - 0 przyjęła protokół z
posiedzenia Nr 10/19 z dnia 23 września 2019r.
Ad. pkt. 2
Czystość i porządek w gminie.
Ania Frączek – Podinspektor Wydz. Ochrony Środowiska – przedstawiła
powyższą informację / załącznik nr 4 do protokołu/.
Beata Wiktorowicz – Prezes PGK Sp. z o.o. - przedstawiła informację dot.
czystości i porządku /załącznik nr 5 do protokołu/.
Jerzy Winiarski – Sołtys Karwic – zaapelował o większe kosze na terenie
świetlicy wiejskiej w Karwicach.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – powiedział, że trzeba dojść do
konsensusu, Sołtysi powinni pamiętać aby w sytuacjach przepełnienia koszy
dzwonić i informować PGK Sp. z o.o.
Marek Wijata – Sołtys Sołka – poinformował, iż kosze przy przystankach i
placach zabaw są rzadko opróżniane.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – poprosił o wyjaśnienie pracowników
PGK Sp. z o.o. czy śmieci nie są odbierane systematycznie.
Robert Telus – Kierownik Dz. Oczyszczania Miasta – wyjaśnił, że z terenów
wiejskich, koszy ulicznych oraz z placów zabaw, odpady są odbierane raz w
tygodniu.
Marek – Statkiewicz – radny – zapytał, czy ma znaczenie w jakich workach
powinny być składowane bioodpady: liście, gałęzie. Czy mogą to być własne
worki? Jak bioodpady są odbierane, cyklicznie czy trzeba zgłaszać i wystawiać te
liście przed posesją? Radny wspomniał o sygnałach płynących od sąsiadów
którzy poinformowali go, że na ul. Partyzantów stoją worki, które nie zostały
zabrane przez PGK Sp. z o.o. Przy ul. Armii Krajowej od tygodnia leżą gałęzie,
które nie są zabierane.
Robert Telus – Kierownik Dz. Oczyszczania Miasta – poprosił o zgłaszanie tego
typu odpadów do uprzątnięcia. Można korzystać z własnych worków na
bioodpady, można również otrzymać je w PGK Sp. z o.o. Do śmieciarki nie ma
możliwości wrzucania gałęzi, wówczas jest wysyłany mniejszy samochód. Gdy
gałęzie są duże Gmina Opoczno jest proszona o wsparcie.
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Marek – Statkiewicz – radny – zgłosił, iż na ul. Armii Krajowej znajduje się
nieuprzątnięty stos gałęzi, które były wycięte obok miejskiego obiektu – siłowni
i wyniesione na pobocze jezdni.
Stanisław Miązek – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej –
wyjaśnił, że jeśli chodzi o ul. Armii Krajowej, są to gałęzie prywatne. Ludzie
często porządkują sobie własne posesje i wyrzucają gałęzie na pobocze drogi, aby
nie ponosić dodatkowych kosztów przy odbiorze. Tyczy się to nie tylko gałęzi,
ale wszelkich nieczystości. Wydział później musi usuwać tego typu śmieci,
ponieważ są to drogi Gminy Opoczno. Nie jest możliwe znalezienie osoby winnej.
Każdy odpowiada za swoje śmieci i potrzebę ich uprzątnięcia powinien zgłaszać
do PGK Sp. z o.o. Jeśli śmieci nie są w systemie odbioru, trzeba za nie zapłacić.
Jan Zięba – radny – zapytał, czy jeżeli są przepełnione kosze, wówczas PGK Sp.
z o.o. po zgłoszeniu, odbierze je bez dodatkowych opłat?
Robert Telus – Kierownik Dz. Oczyszczania Miasta – powiedział że za
dodatkowy wywóz śmieci trzeba zapłacić.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – dodał, że przy wynajmach świetlic wiejskich
to świetlicowy powinien zgłaszać wszelkie zapotrzebowania np. zwiększenia
częstotliwości odbioru odpadów do MDK. Częstotliwość odbioru śmieci czy
wielkość koszy, to kwestia porozumienia się. Za te usługi płaci Miejski Dom
Kultury.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – poprosił o przekazanie Dyrekcji
Miejskiego Domu Kultury informacji, iż koszt wywozu śmieci z terenów świetlic
wiejskich powinien być pokrywany przez powyższą placówkę.
Marek Wijata – Sołtys Sołka – powiedział, że wspominał Dyrektorowi Wydz.
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej aby posprzątano liście na parkingu
przed Kościołem w Sołku.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że gmina rozpoczęła prace
prawne dotyczące problemu koszenia traw na terenach prywatnych,
zabudowanych. Cena jednostkowa śmieci wzrośnie, jednocześnie jest propozycja
żeby wyposażyć mieszkańców w żółte kosze o większej pojemności czyli 240 l.,
aby zbierać w nie plastik.
Jan Zięba – radny – powiedział, że nierealnym jest umieszczanie odpadów
metalowych w żółtym worku foliowym, dobrym pomysłem są żółte kosze, lecz
każdy w skali roku będzie musiał dopłacić do nich 24 zł. Zapytał o zróżnicowanie
częstotliwości odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej, w mieście i na wsi.
Czy na wniosek mieszkańców miasta ta częstotliwość jest zwiększona w okresie
letnim, bo takie jest zapotrzebowanie? Jeżeli mieszkańcy miejscowości gminnych
zgłoszą zapotrzebowanie na zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów, czy
wówczas wiąże się to z dodatkowymi opłatami?
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że z całą pewnością, jeśli
przedsiębiorstwo będzie musiało wykonać w miesiącu dodatkowy kurs na
poszczególnych terenach, wówczas trzeba będzie ponieść za to dodatkowe koszty.
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Ilość odpadów prawdopodobnie się nie zwiększy. Zwiększą się natomiast koszty
realizacji tych zadań, w związku z tym należałoby wnieść dodatkowe opłaty. Przy
realizowaniu przetargu, ilości są rozpisane zgodnie z obowiązującym
regulaminem utrzymania czystości. Jeśli w trakcie bądź po przetargu zostanie to
zmienione wówczas trzeba będzie szukać rozwiązania. Lepiej byłoby ustalić
wszystko wcześniej, aby do przetargu można było użyć właściwej wielkości
koszy, które później będą wykorzystywane.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy podwyżka w kwocie 2
zł. o której wspomniała pani Ania Frączek – WOŚ jest ostateczna, czy jest to
uzależnione od przetargu?
Ania Frączek – Podinspektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że ta
stawka musi wzrosnąć ponieważ Gmina Opoczno dokłada dużo pieniędzy.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji – zapytał, ile osób nie płaci za śmieci?
Ania Frączek – Podinspektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że to
pytanie trzeba skierować do wydziału podatków i opłat lokalnych. Na dzień 31
sierpnia 2019r. gmina dołożyła 210.185 zł z tym, że pod koniec roku te opłaty
wzrosną. Mieszkańcy zapominają o opłatach za odpady.
Beata Wiktorowicz – Prezes PGK Sp. z o.o. – poinformowała, że mieszkańców
którzy nie płacą za śmieci jest około 10 %.
Marek – Statkiewicz – radny – powiedział, że dochodzą do niego informacje, iż
ludzie prowadząc działalność gospodarczą nie płacą za nieczystości. Kiedy
wchodziło obowiązkowe oddawanie odpadów, mieszkańcy byli zobligowani do
umieszczania ich w koszach. Straż Miejska to kontrolowała. Radny uważa, że na
wsi 99% osób posiada kosze na śmieci i za nie płaci. Jeśli ktoś prowadzi
działalność gospodarczą i nie posiada koszy na odpady, wówczas okazuje się, że
te śmieci są podrzucane na terenie miasta do kontenerów. Dodał, że trzeba
przyjrzeć się takim incydentom.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że wszyscy mieszkańcy objęci
są systemem odbioru śmieci który prowadzi gmina. Jest pobierana opłata i
wówczas śmieci są wywożone. Rada może objąć opłatą obowiązkową również
działalność gospodarczą oraz nieruchomości niezamieszkałe. Można wprowadzić
od każdej osoby obowiązek płacenia stawki ryczałtowej. Wówczas taki
obowiązek ciążyłby na wszystkich, lecz powstanie problem, przy różnym rodzaju
działalności gospodarczej jest różna ilość odpadów. Nie ma przypadków aby w
skali całego kraju ktoś objął systemem odbioru odpadów wszystkie
nieruchomości niezamieszkałe. Trudno jest to ustalić i ujednolicić, dlatego z
ogólnych przepisów wynika, iż każdy ma obowiązek odprowadzania własnych
śmieci i musi za nie zapłacić. System nie jest do końca sprawiedliwy. Zdarza
się, że osoby podrzucają śmieci do kontenerów ogólnych, trzeba to monitorować.
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Ad. pkt 3
Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. ZSSiOL – przedstawiła informację
(załącznik nr 6 do protokołu).
Komisja przyjęła do wiadomości informację z wypoczynku letniego.
Ad.pkt 4
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej:
A) Analiza bieżącej sytuacji związanej z działalnością odlewni
WIS GROUP S.A. w centrum Opoczna.
Komisja przyjęła do wiadomości analizę sytuacji związanej z działalnością
odlewni WIS GROUP S.A.
B) Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2019.
Komisja przyjęła do wiadomości powyższą informację (załącznik nr 7 do
protokołu).
C) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2018/2019
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił informację (załącznik
nr 8 do protokołu).
Komisja przyjęła do wiadomości powyższą informację.
D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 9 do
protokołu).
Komisja głosami: za - 2, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie,
Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. ZSSiOL – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 10 do protokołu).
Komisja głosami: za - 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
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Edyta Krzysztofik – Dyrektor Wydz. ZSSiOL – przedstawiła projekt uchwały
(załącznik nr 11 do protokołu).
Komisja głosami: za -5 , przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 20192035,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały (załącznik nr 12
do protokołu).
Komisja głosami: za -3 , przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały wraz z
objaśnieniem (załącznik nr 13 do protokołu).
Komisja głosami: za -3 , przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za
usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych
przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie.
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, że punkt dotyczący projektu
uchwały MPK Sp. z o.o. został wprowadzony przez Przewodniczącą Rady
Miejskiej. Nie może o niej więcej powiedzieć ponieważ tak jak radni, dostał ją w
materiałach. Dodał, że trzeba będzie poprosić MPK Sp. z o.o. o informację ile
zwiększyć dotację na Przedsiębiorstwo w związku z powyższym projektem
uchwały. Nie ma żadnej informacji, kto sfinansuje nieodpłatne przejazdy.
Prawdopodobnie sfinansuje to MPK Sp. z o.o. swoją stratą, lub zmniejszeniem
zysków.
Tadeusz Brola – Przewodniczący Komisji - poprosił o informację ile wzrosną
koszty w związku z projektem uchwały dotyczącej cen maksymalnych i opłat za
usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych
przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr14 do protokołu).
g) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
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warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Opoczno,
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – przedstawił projekt uchwały
(załącznik nr 15 do protokołu).
Komisja głosami: za -5 , przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny
nieruchomości lokalowej,
Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami –
przedstawiła projekt uchwały ( załącznik nr 16 do protokołu).
Komisja głosami: za -5 , przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położnej w m. Opocznie
obr. 19 przy ul. Kuligowskiej,
Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami –
przedstawiła projekt uchwały ( załącznik nr 17 do protokołu).
Komisja głosami: za -2 , przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 18
do protokołu).
Komisja głosami: za -5 , przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Opoczno,
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 19
do protokołu).
Komisja głosami: za -3 , przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
l) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty
i Kultury,
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Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr20 do protokołu).
ł) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr21 do protokołu).
m) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji,
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr22 do protokołu).
n) przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 2020-2023,
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr23 do protokołu).
o) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2020 – 2023,
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr24 do protokołu).
5) Zapytania i wolne wnioski.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy - dodatkowo przedstawiła projekt uchwały w
sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Mroczków Duży dotyczącego
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 r.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały (załącznik nr25 do protokołu).
Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji – zaproponował aby sołtysi, którzy
mają jakieś wątpliwości byli kierowani do Wydziału Rolnictwa w celu uzyskania
pomocy.
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – poinformowała, że podział środków funduszu
sołeckiego jest ściśle związany z budżetem. Musi być odpowiedni załącznik do
uchwały budżetowej oraz klasyfikacja wydatków. Do tej pory tymi sprawami
zajmował się Wydział Budżetowy. Nie ma żadnych przeciwskazań, aby
funduszem sołeckim zajmował się Wydział Rolnictwa. Wówczas jednak
Skarbnik Gminy będzie wymagała odpowiednich załączników do uchwały
budżetowej. Jeśli sołtysi przychodzą do pracownika Wydziału Budżetowego,
wówczas wszystkie wątpliwości są rozwiewane.
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Marek Wijata – Sołtys Sołku – zapytał, czy Gmina Opoczno może pomóc
opoczyńskim rolnikom w sprawie samosiewów bądź drzew które rosną na
nieuprawianych polach. Dają one cień który uniemożliwia wzrost zbóż i innych
roślin uprawnych. Rolnicy nie chcą uprawiać ziemi, gdyż taka uprawa jest
utrudniona.
Marzanna Wojciechowska – Dyr. Wydz. Gospodarki Nieruchomościami –
odpowiedziała, że gmina nie ma żadnych narzędzi prawnych do tego, aby nakazać
usunięcie samosiewek z prywatnych nieruchomości. Są to sprawy cywilne.
Rozwiązania można poszukać w ARiMR. Jeżeli dana osoba zgłasza dopłaty, to
musi utrzymać daną działkę w kulturze.
Dodatkowo radni otrzymali odpowiedź z MPK Sp. z o.o., dotyczącą stawki za bilet
do miejscowości Kruszewiec oraz dodatku dla kierowców za opiekę nad uczniami
(załącznik nr 26 do protokołu).
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 12.00, godzina zakończenia 13.30

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola
Protokołowała:
K. Zaroda – Olkowska.
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