
Protokół nr 13/12  

 z posiedzenia Komisji Rolnictwa,  

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  

z dnia 18.12.2012r. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników  Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w listopadzie 2012r. 

2. Budżet gminy na 2013 rok. 

3. Plan pracy komisji na rok 2013. 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad.1. 

Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w listopadzie 2012r. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 11/12 z dnia 7 listopada oraz 

Nr 12/12 z dnia 28 listopada  2012 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 

Miejskiej, jak również był dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 

Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 

przedłożonej. 

Komisja głosami za-5, przeciw-0, wstrz.-0 przyjęła protokół Nr 11/12 z dnia       

7 listopada oraz Nr 12/12 z dnia 28 listopada  2012 roku. 

Ad.2. 

Budżet gminy na 2013 rok. 

 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-  Przedstawiła projekt budżetu na 2013 rok. 

/załącznik nr 4/. 



Wobec braku dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt budżetu 

na 2013 rok. 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 1 , wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 

budżet gminy na 2013 rok. 

Ad.3. 

Plan pracy komisji na rok 2013. 

 

Jan Stępień- Przewodniczący  Komisji- Przedstawił Plan Pracy Komisji na 2013 

rok. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Proszę o przedstawienie 

planowanych punktów sołtysom, aby mogli wnieść swoje propozycje. 

Jan Stępień- Przewodniczący  Komisji- Przy projektowaniu opierałem się o plan 

pracy Rady, proszę o propozycje, żeby komisja była bliżej tematów rolnictwa. 

W  listopadzie będzie dopisany punkt . Wypracowanie wniosków do budżetu na 

2014rok. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego w Opocznie- Proszę 

zrezygnować z pewnych punktów nie  związanych  z komisją rolnictwa. 

Komisja rolnictwa powinna  wypracować wnioski dot. tematów rolnictwa. 

Wojciech Wiktorowicz - Sołtys Karwic -  Proszę o ujęcie szkód łowieckich. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Proponuję  szerzej omówić sprawy weterynarii. 

Jan Stępień - Przewodniczący  Komisji -  W styczniu można wykreśli  - 

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi. 

Władysław Cieślikiewicz- Sołtys Januszewic-  Czemu ma służyć  wyjazd do 

świetlic w lutym? 

Jan Stępień - Przewodniczący  Komisji -  Kiedy wprowadzamy  tematy 

weterynarii? 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Pierwszy punkt w marcu musimy wykreślić. 

Józef Dąbrowski- radny- W maju  proponuję dopisanie – drogi dojazdowe do 

pól. 

Andrzej Pacan – Sołtys Bielowic- Proponuję na luty – programy unijne dla 

rolników. 

Zdzisław Wojciechowski- radny- Tematy rolnicze nie były omówione na sesji 

listopadowej, proponuję aby ująć te tematy dwa razy w roku na sesji, w 

pierwszym i trzecim kwartale. 

Jan Stępień - Przewodniczący  Komisji – W marcu proponuję zapisać – stan 

weterynaryjny w gminie. 



Stanisława Bednarczyk- Naczelnik wydz. RiGG- Proponuję punkt  na temat 

spółek wodnych. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0 , wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała Plan 

pracy komisji na rok 2013. 

Ad.4. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012, 

 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy – poinformowała o zmianach w budżecie na 

2012r, . /załącznik nr 5/. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 , wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012. 

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 

-2029, 

 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy – przedstawiła informację dotyczącą 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029 

/załącznik nr 6/. 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 1 , wstrz. – 3 przyjęła do wiadomości 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opoczno na lata 2013 -2029. 

c) podziału gminy na sektory,  

 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- W listopadzie Rada Miejska w 

Opocznie podjęła plik uchwał związanych z realizacją odbioru odpadów. 

Kontrowersje budziły stawki, zaproponowana stawka była 8 zł za odpady 

segregowane, a nie segregowane 16zł. Zwrócono uwagę na bardzo Duzy wzrost 

ceny za odbiór odpadów dla rodzin licznych. Jest zapis w ustawie o tym, że 

można podzielić teren gminy na sektory, mogą być różne stawki, stąd ten 

projekt uchwały. Burmistrz proponuje podzielić Gminę na 2 sektory, 1- 

Opoczno, 2- teren wiejski. Podjecie uchwały jest zgodne z ustawą, do 

wprowadzenia w przyszłości./ projekt uchwały stanowi załącznik nr 7/. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Na wsi jest dużo gospodarstw które funkcjonują 

jak w mieście. 



Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Na dzień dzisiejszy 

proponujemy stawkę w sektorze 1- od 6 do 8 zł., w sektorze 2 od 5 do 6 zł. 

Może być uśrednienie dla całej gminy.  

Andrzej Rożenek- radny-  Czy jest to dobre rozwiązanie dla miasta, czy nie za 

szybko wyliczyliśmy te stawki, jest to problem dla rodzin wielodzietnych, te 

rodziny są w złej sytuacji. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Koszty wzrosną, 

przedsiębiorstwo nie ma tu nic do działania. PGK może przystąpić do przetargu. 

Problemem rozliczenia zajmie się gmina. Powinniśmy poświęcić dużo dyskusji 

na ten temat. Jest  nadzieja na nowelizację tej ustawy, co umożliwi 

wprowadzenie zmian. 

Zdzisław Wojciechowski- radny- Jaka będzie ściągalność z tytułu płacenia, jeśli 

Burmistrz umorzy kilku rodzinom to inni też nie będą płacić. 

Andrzej Rożenek – radny –  PGK powinno odbierać odpady. Czy może być tak, 

że 30 % dopłaca gmina? 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Ustawa jasno określa 

działania. Nie wiemy czy PGK wygra przetarg, może wygrać ktoś inny. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzędu Miejskiego w Opocznie- Pan 

Burmistrz proponując podział gminy na sektory kierował się powrotem do 

dyskusji na temat śmieciowy, aby wziąć pod uwagę uchwałę o stawkach, można 

wprowadzić zmiany. Przetarg przesądzi o cenie, ustawa nie daje swobody, jeżeli 

gmina zostanie podzielona na sektory to stawka musi być ujednolicona.  

Moim zdaniem na wsi produkuje się znacznie mniej śmieci , ustawa powinna 

być tak zredagowana aby można zróżnicować stawkę w gminie. Myślę, że Rada 

będzie zajmowała się jeszcze uchwałami śmieciowymi. Służby Wojewody 

zajmują się uchwałami „śmieciowymi”, kilka uchwał jest zakwestionowanych. 

Józef Dąbrowski-radny- Stawki powinny być mniejsze. Już w tej chwili ludzie 

są obciążeni wysokimi rachunkami, powinniśmy wrócić do uchwały i 

wprowadzić zmiany, już na tej sesji. 

Jan Stępień - Przewodniczący  Komisji – Dla mnie uchwała o podziale na 

sektory w dużym mieście ma sens, a u nas nie. Sytuacja jest niezrozumiała, 

koszty paliwa rosną o 2% a tu wzrost o 300%. Gmina inwestowała w wysypisko 

śmieci, mamy PGK i ma służyć tym mieszkańcom. Być może są możliwości aby 

obniżyć koszty o 10%. Zaproponowano podział na sektory i nic z tego nie 

wynika. Jeżeli PGK w tej chwili nic nie dokłada do odbioru śmieci, nagle 

potrzeba 600% wzrostu ceny, żeby wyszło na swoje? 



Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-  Za wywóz śmieci wielkogabarytowych nikt nie 

płacił, płaciła gmina. Za zbiórkę selektywną płaciła gmina. 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- Projekt tej uchwały został 

przedstawiony po to, żeby spowodować dyskusję, na poprzedniej sesji nikt nie 

dyskutował. Być może ta uchwała nie wejdzie. Mieszkańcy ciągle pytają o 

śmieci. Czy Pan Przewodniczący ma propozycję Abu uregulować tę stawkę? 

Temat jest ważny, ale nikt nie odpowiada na pytania. Uregulowania prawne nie 

pozwalają na sensowne rozwiązania. Możemy te stawkę liczyć od 

gospodarstwa, jak to się ma gdzie jest 1 osoba albo 10 osób? Stawka nie będzie 

sprawiedliwa. Od powierzchni mieszkania też nie będzie sprawiedliwe, od 

zużycia wody też nie.  W tej ustawie jest cała masa błędów. Gdybyśmy mogli 

zlecić swojej spółce, to stawki nie wzrosłyby, narzucono coś co rujnuje 

wszystko. Projekt uchwały nie musi być przedstawiony na sesji. 

Jan Stępień - Przewodniczący  Komisji – Czy moglibyśmy obniżyć stawkę choć 

trochę? 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- System naliczania od osoby 

obowiązuje w blokach, stawka – 7zł. Ta stawka ustalona była w drodze 

przetargu. Na wsi koszty mogą być droższe, jest dłuższy dojazd i więcej ludzi. 

Porozmawiajmy, abyśmy mieli większa wiedzę. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Liczymy na nowelizację tej uchwały, 

na razie wszystko musimy zrobić zgodnie z prawem. Mamy bardzo duży skok 

ceny, szukajmy rozwiązań, można ustalić stawkę od  ilości osób w 

gospodarstwie. 

Józef Dąbrowski-radny-  Dwie osoby w gospodarstwie mogą mieć więcej 

odpadów niż sześć osób. 

Jan Stępień - Przewodniczący  Komisji- Ustalenie stawki od gospodarstwa jest 

niekorzystne, od osoby też. Może ustalimy od dochodu. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Podwyżka w innych gminach była o 50%? 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- U nas średnia też taka mogłaby być, 

jeżeli mówimy o skrajnościach. Jeżeli obniżymy cenę do 5,6 zł, z przetargu 

wyniknie 8zł. to czy to będzie wyjściowa stawka? 

Jan Stępień - Przewodniczący  Komisji- Jeżeli PGK nie wygra przetargu, to 

będzie do rozwiązania. 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna-  Ustawa wyłącza spółki, którym gmina 

może zlecić bez przetargu. Jest to niekorzystne rozwiązanie dla gmin, mam 

nadzieje że sejm się nad tym pochyli. 



Andrzej Rożenek- radny- Ustawa zacznie funkcjonować od lipca, przetargi będą 

w pierwszym kwartale, trwa nowelizacja ustawy, nie rozstrzygniemy na dzień 

dzisiejszy. 

Jan Stępień - Przewodniczący  Komisji- Proszę o przygotowanie symulacji 

wyliczenia stawki od gospodarstwa, od metra kwadratowego, od ilości wody, 

rozmawiajmy o skrajnościach. 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna-  Jeżeli dzisiaj przeliczymy na osobę , 

kiedy nakładamy na różne rodziny to uśredniamy, w zależności od 

gospodarstwa będziemy mieli równo. Przy średniej od gospodarstwa 

zastosujemy duży wzrost. 

Jan Stępień - Przewodniczący  Komisji- Bierzmy od osób, które maja dochód,    

a nie od dzieci, należy brać od tych co mają. 

Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna-  Przy takiej propozycji zapominamy 

sektorach, bez względu na nowelizacje idziemy w kierunku uśrednienia. 

Ja projekt tej uchwały traktuję jako pretekst do dyskusji, której wcześniej nie 

było. 

Komisja  przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie podziału gminy 

na sektory.  

 

d) Zmieniającą Uchwałę Nr XIII/121/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia 

wysokości opłat i sposobu ich pobierania. 

 

Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego -   

Przedstawiłem Państwu załącznik. Planujemy zastąpić inkasentów parkomatami. 

W tej chwili mamy czterech inkasentów na zwolnieniu, pracownicy 

interwencyjni nie mogą ich zastępować, gdyż nie znają zasad. Wpływy z 

ostatniego miesiąca spadły. Stawki za parkowanie pozostaną bez zmian. Gdyby 

się nie sprawdziły parkomaty to powrócimy do inkasentów. Przedstawił projekt 

uchwały /załącznik nr 8/. 

Andrzej Rożenek- radny- Wprowadziliśmy dwie strefy, zastanówmy się nad 

wprowadzeniem 15 minut bez opłat. W „Delikatesach” spadła sprzedaż, 

ludziom grożą zwolnienia. Dochód z opłat za parkowanie byłby niższy, ale 

warto utrzymać miejsca pracy. 

Wiesław Wołkiwicz- radny-  Czy ten dochód będzie znikomy, żeby nie było 

strefy płatnej. Pracownicy z Placu Kościuszki nie powinni zajmować miejsc 

parkingowych. 



Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Główną ideą wprowadzenia 

stref płatnego parkowania było to, iż w Opocznie nikt nie mógł dać rady               

z parkowaniem. Te tereny maja służyć dostępem klienta do towaru. Teraz 

wprowadzamy parkomaty, rozwój techniczny eliminuje człowieka. 

Józef Dąbrowski- radny- Czy będzie 10 minut darmowych. 

Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego – Nie 

ma mowy o darmowych minutach. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Z krótkiego parkowania są 

duże wpływy. 

Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego – Przed 

wprowadzeniem strefy płatnego parkowania wysłaliśmy pisma do osób 

pracujących na Placu Kościuszki, aby nie parkowały samochodów, nikt się nie 

dostosował, stąd była propozycja uchwały.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0 , wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie :Zmieniającą Uchwałę Nr XIII/121/11 z dnia 28 

grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie 

miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania. 

 

e) rozpatrzenia skargi Pani  Janiny Podlewskiej z dnia 28 listopada 2012r. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 9/. 

 

Zdzisław Wojciechowski- radny- Pani Podlewska za dużo sobie pozwala. 

Wnioskuję aby służby prawne podjęły działania, gdyż moje imię jest poruszane. 

Proszę o wszczęcie postępowania z uwagi na to, że w każdym piśmie ujawnia 

się moje nazwisko, nazywa mnie złodziejem, a korespondencja trwa 10 lat. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Przekażemy służbom 

prawnym. 

Komisja  przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi Pani  Janiny Podlewskiej z dnia 28 listopada 2012r. 

 

f) rozpatrzenia wniosku Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 30 listopada 

2012r,/załącznik nr 10/. 

Komisja  przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wniosku Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 30 listopada 2012r. 

 

g) wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w 

Opocznie,/załącznik nr 11/. 

Komisja  przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Opocznie. 



h) wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej , Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, 

           /załącznik nr 12/. 

Komisja  przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie wybór 

Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie. 

 

i) zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2013. /załącznik 

nr 13/. 

Komisja  przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2013. 

Ad.5. 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Andrzej Pacan – Sołtys Bielowic- Dlaczego nie badają pomidorów. Pan 

Karasiński nie odpowiedział co jest wstrzykiwane do pomidorów. Czym my się 

trujemy? 

Jan Wojewódzki - Sołtys Bukowca Opoczyńskiego -  zgłosił wniosek                    

o sprawdzenie wykonania prac związanych z kanalizacją w Bukowcu 

Opoczyńskim. Zwrócił uwagę na źle wykonane mostki na które wywieziono 

glinę oraz na zniszczoną drogę.  

Jan Stępień - Przewodniczący  Komisji- Ceramika Serwis wykonuje to u nas, 

myślę, że to są te same standardy, w pasie drogowym jest pełna wymiana ziemi. 

Jan Wojewódzki - Sołtys Bukowca Opoczyńskiego -  Najgorsze są pobocza. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Przekażemy tę informację do 

PGK, gdyż oni się tym zajmują. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Teren powinien przywrócony być do porządku. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Dziś  zostałem zaatakowany przez jedną z 

ekspedientek sklepu w Kruszewcu. Sklep jest prywatny, właściciel jest 

dzierżawcą, nie powinno mnie obchodzić , czy tam jest czysto czy nie. Czy był 

telefon z gminy, że ja wspominałem na jednej z komisji o problemie utrzymania 

czystości wokół sklepu GS-u? Ja konkretnego sklepu nie wskazałem.  

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału RiGG-  Zadzwoniłam, 

poinformowałam że przed sklepami GS-u jest brudno i powiedziałam żeby 

posprzątali, nie wspominałam że Pan zwrócił na to uwagę. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Czy tych sklepów jest więcej? 



Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału RiGG-   Interwencja była we 

wszystkich sklepach GS-u. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 9.10 -12.00. 

 

 

                                                              Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  

                                                                   Gospodarki Żywnościowej  

                                                                          i Spraw Samorządu. 

                                                                              Jan Stępień 

 

 

 

Protokołowała  

Bogumiła Kucharska 

 


