
Protokół nr 12/12  

 z posiedzenia Komisji Rolnictwa,  

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  

z dnia 28.11.2012r. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Józef Dąbrowski - Wiceprzewodniczący 

Komisji. 

Lista obecności pracowników  Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenie, który 

Komisja przyjęła: za-6, przeciw-0, wstrz.-0. 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Wybranie kandydatów na Przewodniczącego Komisji. 

2. Wnioski do prowizorium budżetowego na 2013 rok. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad.  pkt.1.  

          Wybranie kandydatów na Przewodniczącego Komisji. 

Andrzej Rożenek- radny- Wnioskuję , aby na dzisiejszej komisji nie wybierać 

kandydatów, ponieważ na sesji Rady Miejskiej w Opocznie będzie zmiana w 

składach osobowych komisji. 

Jerzy Wijata- radny- Wniosek radnego Rożenka  jest jak najbardziej zasadny, 

logicznie będzie po ustaleniu składu komisji. 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał wniosek radnego Andrzeja Rożenka pod 

głosowanie. 

Wniosek radnego Rożenka, aby na dzisiejszej komisji nie wybierać 

kandydatów, ponieważ na sesji Rady Miejskiej w Opocznie będzie zmiana 

w składach osobowych komisji uzyskał akceptacje komisji /głosami za-5, 

przeciw-0, wstrz.-1 /.  

 

Ad.  pkt.2.  



Wnioski do prowizorium budżetowego na 2013 rok. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy -przedstawiła projekt budżetu na 

2013rok./załącznik nr 2/. 

Andrzej Rożenek – radny- Jakie będą skutki , jeżeli bank nie zgodzi się o 

przesunięcie spłaty kredytu? 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – RIO nie zatwierdzi budżetu. 

Andrzej Rożenek – radny- nieba rdzo jest z czego zrezygnować w tym budżecie. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy -  Może braknąć środków na oświatę. 

Andrzej Rożenek – radny- W minionych latach gmina sprzedała grunty OZMO. 

Wiem, że wpływają wnioski o zwrot tych gruntów spadkobiercom. Jakie 

konsekwencje poniesie gmina? Gmina przejęła od skarbu państwa i sprzedała, 

czy można przybliżyć te sprawę? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Gminy- Przez wiele lat grunty leżały , nikt 

ze spadkobierców nie zgłaszał się.  Dopóki sąd  nie rozstrzygnie, nie wiemy co 

dalej będzie. Cel na jaki teren został wydzierżawiony nie został zrealizowany.  

Andrzej Rożenek – radny- Czy będzie możliwość zwrotu gruntów? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Gminy- Sąd o tym orzeknie. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Dlaczego nie zostały zrealizowane przelewy na 

dotacje - sportowe? 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – Dotacje poszły, nowe umowy nie są 

realizowane. 

Jarosław Wiktorowicz - Z-ca Burmistrza- Pieniądze na dotacje w ramach 

konkursu powinny być przelane. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – Nie ma pieniędzy na dotacje, płacimy na 

bieżąco faktury, otrzymałam pismo od Izby Skarbowej o zwrot miliona, trzystu 

tysięcy. 

Jerzy Wijata- radny- W planie nie są ujęte dotacje dla spółek wodnych, czy w 

ogóle nie są przewidziane? Byłyby to niewielkie kwoty, a  duże korzyści. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – Spółki wodne powinny składać wnioski, my 

nie wiemy ile pieniądze zabezpieczyć. 

Jerzy Wijata- radny- Jeżeli dotacje nie są ujęte , to spółki nie piszą wniosków. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – Dwie spółki wodne skorzystały z dotacji w 

tym roku, wydział rolnictwa nie zgłaszał żadnych nowych wniosków. 

Grzegorz Wołąkiewicz- radny- W poprzedniej kadencji realizowano wiele 

inwestycji, co spowodowało zastój w  dalszych inwestycjach. Niektóre 

miejscowości dostały wiele, a inne prawie nic oprócz wodociągu, potrzebne są 

drogi, ludzie nie maja jak wyjechać . Miał być wodociąg, to nie budowano 



drogi, miała być kanalizacja dalej nie budowano drogi, a kanalizacji nie ma do 

tej pory i drogi też nie ma. Mamy kolejny projekt budżetu w którym pomija się 

drogi, zastanówmy się nad budową świetlic i wodociągu do Stanicy w Miedznej, 

drogi powinny być priorytetem w zadaniach inwestycyjnych. 

Andrzej Rożenek – radny- Marszałek Województwa Łódzkiego zbiera wnioski 

od właścicieli gruntów odnośnie melioracji, termin jest krótki, czy wcześniej 

było wiadomo o terminie składania wniosków? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Gminy-  Informacja ta przekazana była do 

gminy trzy tygodnie temu, wydział rolnictwa rozprowadził ją do sołtysów, na 

miasto nie trafiła. 

Józef Dąbrowski - Wiceprzewodniczący Komisji-  W Bielowicach na 

termomodernizację świetlicy przeznaczyliśmy pieniądze z funduszu sołeckiego, 

projekt już mamy, czy można umieścić to w budżecie na następne lata? 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – W tym roku nie możemy zmienić 

przeznaczenia funduszu sołeckiego, a w przyszłym roku nie wiem, czy będzie 

fundusz sołecki. 

Józef Dąbrowski - Wiceprzewodniczący Komisji-  Drobne naprawy w świetlicy 

przeprowadziliśmy na bieżąco, ale potrzebny jest generalny remont, w tamtym 

roku przeznaczyliśmy część pieniędzy. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy –  wydatki na naprawy świetlicy są zapisane w 

budżecie. 

Andrzej Rożenek – radny-  Zadłużenie zamyka się na 59%, w przyszłym roku 

planowane jest na 59,23%, jakie zadłużenie jest na 2014rok ? 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy –   W planie  zapisałam 59,02%, planowane 

zadłużenie spada. 

Wiesław Wołkiewicz – radny -  Czy kamienica jest już po przetargu? 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy –   Nie, jeszcze nie wpłynęło wadium. 

Andrzej Rożenek – radny- Komisja nie wypracowała żadnych wniosków do 

projektu budżetu na 2013 rok. 

 

 

 

 

 

Ad.  pkt.3.  



   Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Jerzy Wijata -  radny -  Czy projekt drugiej uchwały jest ostateczny, czy nie? 

Wnioskodawca napisał projekt, zgodnie z jego treścią przewiduje tylko jedną 

zmianę. 

Andrzej Rożenek – radny- Wiesław Wołkiewicz zrezygnował z komisji 

rewizyjnej. 

Jerzy Wijata -  radny -   Powinienem mieć przedstawiony pełen projekt uchwały. 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy –   Na sesji poproszę o wprowadzenie zmian w 

budżecie na 2012rok, zmiany będą dotyczyły oświaty, mam wnioski od 

jednostek oświatowych. 

 

 

Ad.  pkt.4.  

    Zapytania i wolne wnioski. 

Andrzej Rożenek – radny-  Nawiązując do dwóch projektów uchwał, dopiero po 

uchwaleniu składów komisji można będzie wybrać kandydatów na 

przewodniczących komisji. 

Jerzy Wijata -  radny – Skoro mamy projekt uchwały, myślałem że już są znane 

przesunięcia w składach osobowych. 

Andrzej Rożenek – radny-  W projekcie uchwały zapisy osobowe nie są znane, 

ponieważ nie wiadomo czy jeszcze ktoś zgłosi rezygnacje z członkostwa w 

komisji. Dyskutujmy nad prowizorium budżetowym. 

Janusz Macierzyński – Z-ca- Burmistrza- Burmistrz przedstawił Państwu projekt 

budżetu,  a nie prowizorium . Państwo macie się ustosunkować  do projektu.   

Andrzej Rożenek – radny-  Czy Przewodniczący Rady konsultował ze służbami 

prawnymi, że ma być zapisane nie prowizorium tylko projekt? 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Gminy-   Nigdy porządek obrad nie był 

konsultowany  z prawnikiem. Porządek jest przygotowywany w Biurze Rady. 

Andrzej Rożenek – radny-  W Biurze Rady Panie mają bardzo dużo pracy, 

potrzebna jest jeszcze jedna osoba z prawniczym wykształceniem. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Gminy-  W praktyce wygląda to tak, że 

Biuro Rady przygotowuje materiały sesyjne, ja czuwam nad tym, Pan 

Przewodniczący przygotował porządek posiedzenia i na tym się skończyło. 

Oprócz tego porządku to nic nie było, przygotowałem projekt uchwały                

o uzupełnieniu składów osobowych komisji w tej formie. 



Jerzy Wijata -  radny –  Dobrze, że takie wyjaśnienia padły, bo myślałem że 

projekt tej uchwały przygotowywał Przewodniczący Rady. 

Wiesław Wołkiewicz -  radny – Czy są pieniądze na drogi? 

Barbara Bąk - Skarbnik Gminy- Nie ma. 

 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 9.00-10.40. 

 

 

                                                              Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa,  

                                                                   Gospodarki Żywnościowej  

                                                                          i Spraw Samorządu. 

                                                                              Józef Dąbrowski 

 

 

 

Protokołowała  

Bogumiła Kucharska 

 


