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Protokół nr 7/13  

 z posiedzenia Komisji Rolnictwa,  

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  

z dnia 05.07.2013r. 

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. Materiały siewne – perspektywy i zagrożenia związane z GMO. 

2.  Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w roku 

2013”. 

3. Zapytania i wolne wnioski. 

Ad.pkt.1 Materiały siewne – perspektywy i zagrożenia związane z GMO. 

Mirosław Karasiński – Kierownik Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Łodzi  Odział w Opocznie- Organizm modyfikowany genetycznie to 

organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został 

zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek 

krzyżowania lub naturalnej rekombinacji. 28 stycznia 2013r. weszły w życie 

akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych 

genetycznie:- ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012r. (Dz. U. z 

2012,poz1512) oraz wydane na podstawie art.104 ust.9 tej ustawy 2 

rozporządzenia Ministrów z dnia 2.01.2013r. – w sprawie zakazu stosowania 

materiału siewnego odmian kukurydzy MON810, -w sprawie zakazu stosowania 

materiału siewnego ziemniaka Amflora. Wykonuje się też wyrok Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości  C-165/08 z 16 lipca 2009r. w którym trybunał 

wskazał na niezgodność  prawa polskiego z prawem UE dotycząca zakazu 

rejestracji GMO w krajowym  rejestrze  oraz zakazu obrotu materiałem 

siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych. Ustawa dopuszcza więc obrót 

nasionami GMO w Polsce oraz zezwala na rejestrację upraw roślin genetycznie 

modyfikowanych. Powody wprowadzenia zakazu to zagrożenia  dla hodowców 

pszczół i rynku miodu, brak autoryzacji pyłku genetycznie zmodyfikowanej 

kukurydzy MON 810 zgodnie z przepisami UE, dodatkowe aspekty 

bezpieczeństwa. Producent rolny, który wbrew zakazowi zastosował materiał 
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siewny odmiany genetycznie zmodyfikowanej, będzie ukarany nałożeniem 

sankcji karnych w wysokości 200% wartości zastosowanego materiału siewnego 

oraz nakazem zniszczenia plantacji./ Załącznik nr 4/. 

Krystyna Rytczak- Sołtys Libiszów Kolonia- Jeżeli kupimy pasze różnego 

rodzaju, czy to jest kontrolowane? 

Mirosław Karasiński – Kierownik Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Łodzi  Odział w Opocznie- Nie ma zakazu obrotu roślinami GMO, jest zakaz 

siewu. Według przepisów pasza może być modyfikowana. 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Gościnnego -  Jeśli na opakowaniu 

nie ma etykiety, to nie wiemy czy kupujemy z GMO.  

Mirosław Karasiński – Kierownik Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Łodzi  Odział w Opocznie- My kontrolujemy losowo, jeśli nie ma etykiety na 

opakowaniu , to kontrolujemy  nasiona. 

Józef Dąbrowski- radny-  Jeśli  rolnik sam zwróci się o przeprowadzenie 

kontroli, to będzie to możliwe? 

Mirosław Karasiński – Kierownik Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Łodzi  Odział w Opocznie-  Ja zaproponowałem kontrole kilu producentom, 

ale odmówili, ponieważ maja pewne źródła, kontrole to potwierdziły.  

Wiesław Wołkiewicz- radny – ziemniaki na targowisku nie zawsze pochodzą     

z pewnego źródła, jak można sprawdzić, że nie są modyfikowane.  

Mirosław Karasiński – Kierownik Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Łodzi  Odział w Opocznie-  Ryzyko na targowisku jest małe, większość 

ziemniaków pochodzi z targowiska w Łodzi. 

Wiesław Wołkiewicz- radny – Na targowisku w Łodzi są ziemniaki 

pochodzenia polskiego i zagranicznego. 

Mirosław Karasiński – Kierownik Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Łodzi  Odział w Opocznie- W dużych sklepach są ziemniaki pochodzenia 

zagranicznego. Ale są na opakowaniu etykiety które o tym informują. My 

badamy te ziemniaki pod katem innych chorób. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Temat jest istotny, nasze 

prawodawstwo nie jest na to przygotowane. Nikt nie robi nic, aby zapobiec 

obrotowi tego materiału. Ile  tego materiału jest w obrocie? Czy sklepy są 

kontrolowane, ze sprowadzają ten materiał na handel.  Poszkodowana jest osoba 

kupująca.  

Mirosław Karasiński – Kierownik Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Łodzi  Odział w Opocznie- Na prawodawstwo nie mam wpływu. 
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Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Czy ktoś przeprowadza szersze 

kontrole? 

Mirosław Karasiński – Kierownik Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Łodzi  Odział w Opocznie- Ja mogę  robić tylko to, na co przepisy pozwalają. 

Pieniądze na kontrole są ograniczone, nie możemy przeprowadzić więcej 

kontroli. Na zebraniach wewnętrznych porusza ten temat , ale bez żadnego 

efektu. 

Wiesław Wołkiewicz- radny –  Chemia w opryskach bardziej szkodzi, niż 

GMO. 

 Jan Stepień- Przewodniczący Komisji-  Być  może należy zwrócić się z apelem 

do Parlamentarzystów. 

Jerzy Wijata – radny- Jako  komisja  możemy wystąpić z wnioskiem o podjecie 

prac legislacyjnych w celu całkowitego zakazu produkcji, wprowadzania do 

obrotu i uprawy na terenie Rzeczpospolitej roślin genetycznie modyfikowanych. 

Janina Pęczek – Wiceprzewodnicząca Komisji- Jak można było doprowadzić do 

tego, że można sprowadzać do Polski, a nie można siać, czy  Ministerstwo 

Rolnictwa poważnie traktuje rolników? 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wystąpienie z apelem  do 

parlamentarzystów o podjecie prac legislacyjnych w celu całkowitego zakazu 

produkcji, wprowadzania do obrotu i uprawy na terenie Rzeczpospolitej roślin 

genetycznie modyfikowanych. 

Komisja głosami za-6, przeciw-0, wstzr.-0 zaakceptowała wniosek o 

wystąpienie z apelem  do parlamentarzystów o podjecie prac legislacyjnych w 

celu całkowitego zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu i uprawy na 

terenie Rzeczpospolitej roślin genetycznie modyfikowanych. 

Iwona Sałaj- Ośrodek Doradztwa Rolnictwa - My przeprowadzamy szkolenia 

dotyczące stosowania środków ochrony  roślin.  

Mirosław Karasiński – Kierownik Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Łodzi  Odział w Opocznie-  Szkolenia mogą być dwustopniowe,  ktoś kto był 

na dwudniowym szkoleniu, może być tylko na szkoleniu uzupełniającym. 

Ad. pkt.2. Rolnik roku 2013. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydziału RiGG- Regulamin otrzymali 

Państwo w czerwcu. Według regulaminu  dany rolnik  może być odznaczony po 

5 latach. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Wczoraj było spotkanie z sołtysami w 

sprawie dożynek. Dożynki gminne będą 15 września w Opocznie.  Pięć 

miejscowości wystawi namioty, a cztery miejscowości przygotują produkty 
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gastronomiczne. Na dzień dzisiejszy złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na 

ten cel. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydziału RiGG- Przedstawię także  

informacje , które osoby mogą być typowane po raz drugi.  

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Rok mamy trudny dla pszczelarzy         

i pszczół, Stowarzyszenie Pszczelarzy powinno także otrzymać taka informację. 

Ad. pkt.3. Zapytania i wolne wnioski. 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Gościnnego-   Apeluje om naprawę 

dróg po ostatnich opadach deszczu. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Czy na te drogi nie wystarczyłaby tylko 

równiarka, bez walca? Sama równiarka zrobiłaby dwa razy więcej dróg. 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Gościnnego-   Myślę, że sama 

równiarka wystarczy. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Od pewnego czasu pada więcej deszczu, jeżeli 

rowy są wyczyszczone. to nie ma problemów z wodą. 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Gościnnego-W Mroczkowie 

Gościnnym został zasypany rów, co powoduje , że woda zalewa wcześniejsze 

posesje. Właściciel nieruchomości zrobił to na własna rękę, nie można tak robić.  

Jerzy Wijata- radny-  Czy ten rów jest naniesiony na mapę ewidencyjną? 

Stanisław Michałowski- Sołtys Mroczkowa Gościnnego- Nie jest. 

Janina Pęczek – Wiceprzewodnicząca Komisji- Nie tylko tam jest ta sytuacja, 

były lata suche, ludzie pozasypywali rowy, a teraz jest problem. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydziału RiGG- W Mroczkowie 

gościnnym są dwa rowy, ten jest przydrożny, właściciel nieruchomości po 

prostu zasypał wjazd.  

Wrzosek – Sołtys Wólki Karwickiej- W Wygnanowie rowy były po obu 

stronach drogi, po jednej stronie zasypano rów, jest chodnik, ludzie są zatapiani 

po każdym deszczu. 

Andrzej Rożenek – radny-  W Wygnanowie został popełniony błąd, 

zlikwidowanie rowu spowodowało, że wszystkie posesje zostały podtopione. 

Krystyna Rytczak- Sołtys Libiszowa Kolonii-  W Libiszowie kolonii została 

zrobiona nowa droga, rowy zostały zasypane, a zamiast nich są wstawione 

korytka, które przy większych opadach nie sprawdzają się.  Praw strona drogi 

jest zalewana. Po zakończeniu budowy kanalizacji, musi być powrót do rowów. 

Nowe domu budowane są na podwyższonym terenie, woda z tych działek 

spływa na sąsiednie położone niżej, jak formalnie rozwiązać ten problem? 
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Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza-  Taki przypadek, to naruszenie stanu 

wodno prawnego. Osoba, która zalewa może wystąpić do gminy, która wyda 

stosowna decyzję nakazująca powrót do stanu pierwotnego. Takie spory trwają 

kilka lat.  

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji-  W tym temacie wydawałbym ostrożnie 

deszcze, rola gminy jest szukanie rozwiązań.  Drogi gminne tez są w niektórych 

miejscach tama dla spływającej wody, proszę o rozwagę, aby nie powodować 

dodatkowych konfliktów. 

Sołtys Stużna Kolonii-  Co dalej ze Stużnem Kolonia, czy będą kopane rowy? 

Andrzej Pacan- Sołtys Bielowic-  Przy wydawaniu decyzji na budowę domu 

powinno wymagać się wykopanie rowu i założenie przepustów, aby nie 

zalewało ludzi.  Zgłaszam również problem z dostępem do toalet na terenie 

miejskim i w dużych sklepach. Co do odprowadzania wody, to powinna 

zajmować się tym odrębna instytucja . Spółkę wodną jest ciężko powołać, rowy 

zarosną, i znów będą podtopienia. 

Sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Mamy niedrożny przepust z drogi powiatowej 

na Komorniki, byliśmy w Starostwie Powiatowym, które odesłało nas do gminy. 

Czy są prowadzone rozmowy na temat wykupu działki Pani Chrustowicz ?  Przy 

drodze  z Bukowca do Ziębowa był rów, PGK wybudowało nitkę  wody               

w rowie, rów zniszczyli, nie może tak być. 

Jerzy Wijata- radny-  Co do przepustu przy drodze powiatowej,  to należy to do 

Powiatu, rów leży w pasie drogowym drogi powiatowej. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydziału RiGG- Co do wykupów gruntów 

to było spotkanie z Panią Chrustowicz, tam jest współwłasność, te grunty będą 

wykupowane przez powiat, będą negocjacje w cenie, może dojdą do 

porozumienia.  

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza-   Co do nitki Wody w rowie, to będę 

rozmawiał z PGK, aby to uporządkowano. Jeśli chodzi o Wygnanów, chodnik 

jest tam bez odprowadzenia wody deszczowej, czekamy na odpowiedź od 

Zarządu Dróg Powiatowych. 

Wrzosek – Sołtys Wólki Karwickiej- Ile można czekać na odpowiedź? 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza-    W ciągu 30 dni powinni 

odpowiedzieć.  Co do remontów dróg, my realizujemy bieżące naprawy po 

ulewach, ilość sprzętu jest mała, proszę te drogi do naprawy zgłaszać na piśmie.  

Tadeusz Piekarski-  Wydział Techniczno Inwestycyjny-  Odnośnie  Stużna 

Kolonii, to kruszywo mamy już zgromadzone, w miejscach narażonych na 

podtopienia będą wykopane rowy.  Reszta będzie zależała od finansów gminy. 
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Andrzej Rożenek – radny-  W Wygnanowie ludzie nie zgodzili się na oddanie 

gruntów na  wykopanie rowu, to chodnik zbudowano na rowie, a ludzi zalewa 

woda. Należy zrobić rurę odwadniającą, kanalizację burzową. 

Jerzy Wijata- radny-  Kanalizacja burzowa może być na terenach utwardzonych,  

a nie gruntowych. 

Wiesław Wołkiewicz- radny-  Pięć lat temu  w Woli były kłótnie z ludźmi          

o drogę, nie zgadzali się na wiele rzeczy. Chcieli drogę, ale szkoda było 

niszczyć ogrodzenie. 90% zalewanych terenów to winna ludzi, a potem mają 

pretensje do wszystkich.  

Franciszek Cieślik- Sołtys Sobawin- Dalej mamy problem z drogą z Sobawin do 

Woli Załężnej, jest tam krzyż. 

Wiesław Wołkiewicz- radny- Mam pretensje do wytyczenia tej drogi, geodeta 

powinien to oznaczyć. 

Andrzej Pacan- Sołtys Bielowic-  Przed świetlicą w Bielowicach woda 

wydrążyła rowek, potrzebne jest kruszywo na zasypanie tego kruszywem. 

Boisko szkolne należy wyrównać, mamy zostawione pieniądze z funduszu 

sołeckiego na zakup ziemi, prosimy tylko o sprzęt. 

Tadeusz Piekarski-  Wydział Techniczno Inwestycyjny-  W Sobawinach 

właściciel nieruchomości wyraził zgodę na przesuniecie krzyża na jego stronę, 

potrzebni tylko ludzie do wykonania tego. 

Franciszek Cieślik- Sołtys Sobawin- Ja ludzi to mam, aby tylko właścicielka mi 

nie przeszkadzała. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Jan Stępień zakończył 

posiedzenie Komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 9.00-11.00 

                                                              Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  

                                                                   Gospodarki Żywnościowej  

                                                                          i Spraw Samorządu. 

                                                                                Jan  Stępień 

 

Protokołowała:                                                        

Bogumiła Kucharska 

 


