
PROTOKÓŁ NR 11/13 
z posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa oraz  Komisji 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 

w dniu12 listopada 2013r. 

Posiedzeniu komisji przewodniczyli 
- Ewa Róg – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa; 
- Jan Stępień -  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 
Samorządu. 
Lista obecności pracowników Urzędu 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. 
Ewa Róg – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa przedstawiła porządek obrad i  poddała pod głosowanie. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
przyjęła porządek obrad głosami za - 5 , przeciw - 0, wstrz. –0 . 
Jan Stępień -  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 
Samorządu przedstawił porządek obrad i  poddał pod głosowanie. 
Jerzy Wijata – radny- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
powinna głosować przyjęcie protokołu tylko z października, z sierpnia i września jest już 
przyjęty. 
Jan Stępień -  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej     i Spraw 
Samorządu przedstawił porządek obrad z poprawką i  poddał pod głosowanie. 
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu przyjęła porządek 
obrad głosami za - 4 , przeciw - 0, wstrz. –0 . 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w sierpniu, wrześniu i październiku 
2013r./Komisja Komunalna/; 

     Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w  październiku 2013r/Komisja         
Rolnictwa/. 

2. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 
3. Stan sanitarno – weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy. 
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii na 2014 rok. 
5. Stawki podatkowe na 2014 rok. 
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 
 

Ad.pkt.1 
Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w  październiku 2013r. /Komisja Rolnictwa/. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 10/13  z dnia 30 września 2013r.  był wyłożone do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był  dostępny na sali obrad przed 
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rozpoczęciem Komisji.  
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji przedłożonej.  
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej  i Spraw Samorządu Nr 10/13  z dnia 30 września 2013r.   

Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w sierpniu, wrześniu i październiku 
2013r./Komisja Komunalna/; 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 8/13  z dnia 26 sierpnia 2013r.;  Nr 9/13  z 
dnia 10 września 2013r.  i Nr 10/13  z dnia 2 października 2013r były wyłożone do wglądu w 
Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były  dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem 
Komisji.  
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokoły w wersji 
przedłożonej.  
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół z posiedzenia Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 8/13  z dnia 
26 sierpnia 2013r.;  
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół z posiedzenia Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa  Nr 9/13  z dnia 
10 września 2013r.   
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół  z posiedzenia Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 10/13  z dnia 
2 października 2013r. 
 
Ad.pkt.2. 
Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa. 

Andrzej Ignerowicz- Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Decyzje w sprawie 
płatności wydawane są od dnia określenia stawek płatności   do dnia 1 marca roku 
następującego po roku, w którym został złożony wniosek. Natomiast decyzje zawierające 
również płatności do tytoniu, będą  wydawane od dnia 15 kwietnia do dnia 1 czerwca roku 
następującego po roku złożenia wniosku. ARiMR dokonuje płatności w okresie od dnia 1 
grudnia do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek               
o przyznanie płatności, a w przypadku  płatności do tytoniu po dniu 1 czerwca roku 
następującego po roku złożenia wniosku. Jesteśmy przygotowani, w 90% wnioski są 
rozpatrzone. /załącznik nr 4/. 
Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa- Kiedy będą decyzje płatności 
bezpośrednich? 
Andrzej Ignerowicz- Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Rolnik jest 
zmuszony do czekania, o płatności decyduje centrala. Jeśli rolnik chce pisemną decyzję to 
otrzyma ją od nas.  
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Mirosław Karasiński- Kierownik  Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa  
Wojewódzkiego Inspektoratu w Łodzi Oddziału w Opocznie – Informację Państwo otrzymali, 
jeśli są pytania to proszę /załącznik nr 5/. 
Gabriela Wieczorek- Izba Rolnicza w Opocznie- Jestem w zastępstwie za Pana Marka Sarwę, 
jeśli są pytania to proszę. 
Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa- Jakie działania są podejmowane  w 
sferze pomocy dla rolników? 
Gabriela Wieczorek- Izba Rolnicza w Opocznie- Nasi delegaci poruszają wszystkie problemy 
z naszej gminy, pierwsze spotkanie dotyczyło szkód łowieckich, odbyło się spotkanie w Spale  
podczas dożynek. 

Ad.pkt.3. 
Stan sanitarno – weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy. 
Marianna Rożej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie- Pojawił się 
problem z gruźlicą, zachorowało 11 osób, dotyczyło to przeważnie mężczyzn. Wraca 
toksoplazmoza, powinna być edukacja w szkołach średnich, przed zajściem w ciążę udałoby 
się uniknąć wiele dramatów. Kontrolujemy sprzedaż produktów spożywczych, w tym roku 
wycofaliśmy makaron, w którym były jajka z antybiotykiem. Służba zdrowia leczy 
antybiotykami w przypadkach, kiedy jest to niepotrzebne. Mam prośbę do Państwa, aby 
rejestrować produkcję pierwotną, musi być kontrolowany łańcuch od początku do 
stołu./załącznik nr 6/. 
Jan Wojewódzki- Sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Handlarze na targowisku sprzedają 
żywność niewiadomego pochodzenia.  
Marianna Rożej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie- Handlarze 
obwoźni musza mieć świadectwa pochodzenia żywności oraz faktury. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Przez dłuższy czas jest problem na ulicy 
Sienkiewicza, gdzie trzymane są kozy, jest tam brudno i są szczury. Proszę żeby Pani 
Dyrektor zajęła się tym tematem.  
Marianna Rożej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie- My zajmujemy 
się ludźmi, a nie zwierzętami. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Te szczury zagrażają ludziom.  
Marianna Rożej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie- Ja nie znam tej 
sprawy. Nie można trzymać kóz na terenie miasta. My możemy podjąć decyzję, jeżeli jest 
zagrożenie  dla ludzi. 
Małgorzata Kowalska- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie – Kwestia dobrostanu 
tych kóz dotyczy weterynarii, przekażę tą sprawę do kontroli, nikt wcześniej nie 
interweniował w tejże sprawie.  
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Tam jest Duzy problem. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Czy są nowe punkty sprzedaży dopalaczy? 
Marianna Rożej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie- Wszystkie 
otoczenia szkół, sklepy i kioski są sprawdzane, pojawiają się drobne incydenty na 
dyskotekach. Ściśle współpracujemy z policją , prowokujemy w Internecie, nie jest źle.  
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Janusz Klimek- radny- Wszystkie służby mówią, że sprawa hodowli zwierząt na terenie 
miasta to nie ich sprawa, ale to jest problem dla sąsiadów tych ludzi. 
Małgorzata Kowalska- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie – Urząd Miejski 
może egzekwować prawo, jest przecież Regulamin o Czystości               i Porządku w gminie. 
My możemy działać w ramach prawa jakie mamy. Jeśli pojedziemy i sprawdzimy sytuację, to 
może okazać się, że kozy są w dobrym stanie. Gorzej może być z właścicielami i sąsiadami, 
kontrole musza być wspólne, sanepidu z weterynarią.  
Marianna Rożej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie- Nie możemy 
naruszyć własności prywatnej.  
Jadwiga Figura- radna- Tu chodzi o dobro mieszkańców, są tam malutkie działki, kozy są 
uciążliwe dla sąsiadów. Właścicielami zwierząt są starsi ludzie, powinniśmy ostrożnie 
rozwiązać ten problem. 
Alicja Szczepaniak- Wiceprzewodnicząca Komisji Komunalnej- Tak, to s starsi ludzie, 
potrzebują lekarza. Obok mieszka syn, który nie interesuje się tym problemem. Czy były 
jakiekolwiek zgłoszenia od sąsiadów i rodziny? Ci ludzie są wykształceni, nie wiem dlaczego 
znaleźli się w takiej sytuacji. 
Janusz Klimek- radny- Obowiązuje prawo stanowione przez Sejm PR, obowiązuje także 
prawo miejscowe, które nie wyłącza sanepidu, Regulamin utrzymania czystości i porządku 
jest prawem miejscowym. Starz Miejska nie jest jedyną instytucja , która może to prawo 
egzekwować, wszystkie instytucje powinny to regulować, każdy w swoim zakresie. Są 
zachowania ludzi nietypowe, zwierząt gospodarskich na terenie miejskim trzymać nie wolno.        
W związku z tym my jako  Gmina nie uchylamy się od tego, jeżeli już poruszyliśmy ten 
temat, powinniśmy ustalić zakres co do kogo należy, powinniśmy mieć wspólnie jakieś 
zdanie.  
Małgorzata Kowalska- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie – My musimy 
wspólnie działać, w podstawie prawnej nie mogę powołać się na Regulamin o czystości           
i porządku w gminie. 
Stanisław Miązek- Naczelnik GKMiOŚ- Po przeprowadzonej tam kontroli przez Komisję, my 
zwróciliśmy się do Nadzoru Budowlanego, czy stan budynku jest na tyle dobry, aby były tam 
hodowane kozy, otrzymaliśmy odpowiedź o wszczęciu postępowania.  
Marianna Rożej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie- Gminy mają 
zadanie  utrzymania czystości i Straż Miejska powinna to kontrolować. My nie możemy 
działać wbrew prawu. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Czy w mieście można hodować kozy i 
krowy? 
Marianna Rożej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie- Kwestia kóz jest 
drugorzędna, problem jest dla Opieki Społecznej, musi to być kompleksowe działanie. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Czy służby urzędu poinformowały syna 
tych ludzi o sytuacji? 
Janusz Klimek- radny- Czy regulamin stanowi podstawę prawną do podejmowania działań? 
Małgorzata Kowalska- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie – Kozy sprawdzimy, 
sprawa jest złożona, wymaga współpracy kilku jednostek. 
Janusz Klimek- radny- Czy Straż Miejska może nakazać likwidacje tych zwierząt? 
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Małgorzata Kowalska- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie – Czy wy nie 
możecie zastosować prawa miejscowego? 
Janusz Klimek- radny- Mnie tylko chodzi o jedna rzecz, okazuje się że prawo miejscowe nie 
jest stosowane przez wszystkich. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Wydział w Gminie powinien wykonywać 
uchwały Rady. 
Stanisław Miązek- Naczelnik GKMiOŚ- Jeśli ten budynek będzie wykorzystywany 
niezgodnie z przeznaczeniem, to będzie decyzja. 
Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa- Czy w kwestii szczepień psów 
sytuacja się poprawiła, czy jest jak w roku ubiegłym? 
Małgorzata Kowalska- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie – W materiałach, 
które były przedstawione Państwu takich danych nie ma, przekaże takie dane w innym 
terminie. /załącznik nr 7/. 
Teresa Wrzosek- Sołtys  Wólki Karwickiej-  Szczepienie trwało krótko, lekarze byli 10 minut, 
ludzie jeszcze dochodzili, a lekarza już nie było.  
Małgorzata Kowalska- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie – Poruszę tą sprawę 
na spotkaniu, z lekarzem organizującym szczepienia można się dogadać.  
Edward Madej- Sołtys Klin- Gdzie możemy dostać zaświadczenie, ze możemy sprzedać jajka 
i jagody? 
Marianna Rożej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie- Druki są podane 
w gminie.  
Tadeusz Tomasik- Sołtys Kraśnicy-  Często otrzymujemy pisma , ale nie wiemy co z tym 
zrobić, nie ma żadnych szkoleń. Co do szczepień, to powinno być kilka punktów szczepień, 
ludzie zgłaszali i nie było problemu.  
Małgorzata Kowalska- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie – Jeśli ludzie 
zgłaszają to nie ma problemu z szczepieniem.   
Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa- Dziękuję jednostkom 
reprezentującym rolnictwo za przybycie.  
Przewodnicząca Komisji ogłosiła 10 minut przerwy. 
Po przerwie.  
 
Ad.pkt.4.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych           
i Narkomanii na 2014 rok. 
Edyta Krzysztofik – Kierownik ZSSiOL- przedstawiła Gminny Program Profilaktyki               
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok./załącznik nr 8/. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej poddała projekt  uchwały pod głosowanie. 
Komisja Komunalna głosami za 4, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok oraz Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. 
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji Rolnictwa- Jan Stępień- Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa poddał projekt  uchwały pod głosowanie. 
Jerzy Wijata- radny- W którym punkcie jesteśmy? 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Jest to również projekt uchwały.  
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Jerzy Wijata- radny- Jeśli będziemy głosować, to zmienimy porządek posiedzenia. 
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji Rolnictwa- W punkcie czwartym nie głosujemy, ja 
wycofuję to głosowanie. 

Ad.pkt.5. Stawki  podatkowe na 2014 rok. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL- przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 
2014./załącznik nr 9/. 
Józef Dąbrowski- radny- Cena żyta spadła, to dlaczego podwyższamy podatek, rolników nie 
będzie stać na zapłacenie podatku.  
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji Rolnictwa- Cena żyta jest ogłoszona, jest podstawą do 
ustalenia podatku, jeżeli cena Zyta schodzi o 40%, to podatek jest powiązany z cena żyta. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL-  Podatek wzrośnie o jeden procent, w ubiegłych 
latach było to liczone z trzech ostatnich kwartałów, teraz zmieniło się naliczanie. 
Jan Stępień- Przewodniczący Komisji Rolnictwa- Obniża się cenę skupu żyta w § 1za okres 
11 kwartałów z kwoty 69,28zł do kwoty 40,00zł. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL- przedstawiła projekt uchwały w sprawie  
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /załącznik nr 10/. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Pani nalicza na ten rok, a system naliczania 
w innych gminach był inny.  
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL- Ja inaczej to porównywałam, Pani liczyła to 
procentowo. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Podatki od działalności gospodarczej są bardzo wysokie w 
naszej gminie. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL- W dwóch gminach na terenie naszego powiatu 
podatek jest wyższy niż w Gminie Opoczno. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Czy nie możemy się wzorować na 
podwyżce podatków z innych gmin? 
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL- Przedstawiłam Państwu porównanie z innymi 
gminami, aby było to bardziej widoczne. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Po co dajemy porównanie do danej gminy? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Porównanie jest po to, żeby porównać stawki. 
Janusz Klimek- radny- Możemy spojrzeć dla której gminy podatek jest niższy, a dla której 
wyższy. Nie możemy porównywać gmin procentowo, procentowy wzrost jest zupełnie inny. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza- Tak jak w tym roku jest przejrzysty materiał, to 
jeszcze takiego nie było. Mamy skalę porównania co do miast ościennych, jak to się ma co do 
wielkości w innych gminach. 
Alicja Szczepaniak- Wiceprzewodnicząca Komisji Komunalnej- Jak wygląda sytuacja ze 
ściągalności tych podatków? 
Jerzy Wijata- radny- Jakie były konkretne ruchy w zakresie poprawy ściągalności podatków, 
jakie czynności były wykonane, jak to wyglądało przez cały rok? 
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL- Są podjęte kontrole, na terenie miasta niektórzy 
dostali wezwania do uiszczenia podatku, myślę że było ok. 100 przypadków.  
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Jerzy Wijata- radny- Podatek od nieruchomości jest ważną kwestią tego budżetu, jak wygląda 
egzekwowanie tego podatku na przestrzeni kolejnych lat.  Jest ważne czy wszyscy się 
wywiązują z płacenia podatków. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL- Informację przekażę na sesję, wysyłaliśmy 
wezwania do mieszkańców, nieruchomości zostały opodatkowane. 
Jerzy Wijata- radny- Czy zaległości od podatków rosną? 
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL- Przeważały zaległości OPTEXU, teraz płacą za 
bieżący rok.  Jest mały spadek zaległości, jest poprawa. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- OPTEX płaci na bieżąco, ile miesięcznie 
powinien płacić, ile wpłaca w roku bieżącym? Czy zaległość z poprzednich lat jest spłacana? 
Iwona Susik – Naczelnik Wydziału PiOL-  Te pieniądze, które wpłaca OPTEX idą na spłatę  
zaległości z 2009 roku. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Proszę o przedstawienie informacji na 
piśmie. 

Ad.pkt.6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Podjęcie uchwał  w sprawach:  
a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok oraz Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. 
 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji Rolnictwa- poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Opoczno na 2014 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Opoczno na 2014 rok”.  
Komisja Rolnictwa głosami za 3, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok oraz Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. 
 

b) przyjęcia Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi 
oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik ZSSiOL- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 11/. 

Komisja Komunalna głosami za 4, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2014. 

Komisja Rolnictwa głosami za 3, przeciw-0, wstrz-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2014. 
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c) Przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania zakresu zarządzania fragmentem  drogi 
powiatowej nr 3109E Drzewica – Wola Załężna w miejscowości Libiszów w zakresie 
chodnika i zjazdów. 

Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- przedstawił projekt uchwały/ załącznik nr 
12/. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej-  Gdzie jest porozumienie do tej uchwały? 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Pan Andrzej Snopczyński Naczelnik 
Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego zaraz wyjaśni Państwu sytuację. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- Na pewno nie będzie wcześniej uchwały Powiatu, tu chodzi 
o realizację zadania. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej-  Jeżeli Pan Naczelnik przyniesie 
porozumienie to będziemy wiedzieli o czym rozmawiamy. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy- Pierwsza powinna być uchwała, a potem porozumienie. 
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego- Wycofujemy 
uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu opoczyńskiego w 
postaci realizacji zadania polegającego na przebudowie fragmentu drogi powiatowej nr 3109E 
Drzewica – Wola Załężna w miejscowości Libiszów w zakresie chodnika i zjazdów. Podjęcie 
dwóch uchwał nie jest potrzebne. Porozumienie określi warunki przejęcia zadania i zostanie 
podpisane po podjęciu uchwały. W Porozumieniu, które zostało przygotowane są zapisy 
informujące czemu ma to służyć. W grudniu przygotujemy projekt , w Mroczkowie 
Gościnnym będzie chodnik i parking, w Libiszowie chodnik przy drodze powiatowej. Powiat 
poniesie koszty projektu, Powiat przekaże nieodpłatnie odcinek drogi na okres projektu do 
2020r.. Gmina poniesie koszt w 50% i Powiat w 50%.Wkład Gminy i Powiatu wyniesie 101 
tysięcy. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej-  Powiat chce nas wykorzystać, dlaczego 
daje tylko 50%, nie będę głosowała tej uchwały. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Czy nie można skorzystać z tych projektów które są już 
realizowane? 
Andrzej Snopczyński- Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestucyjnego - My takich 
projektów nie posiadamy, które dotyczą tylko chodników i zjazdów. Powiat nie może być 
beneficjentem wniosku, a chodnik jest w granicy administracyjnej Gminy Opoczno.  
Jadwiga Figura- radna- Jak wygląda sytuacja finansowa gminy, wszyscy wiemy że nie 
najlepiej, nie jestem przeciwna przejęciu zadania od powiatu, ale czy to nie pogorszy jeszcze 
bardziej sytuacji gminy?  
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Sytuacja finansowa jest ciężka, do przetargu na emisję 
obligacji nie zgłosił się żaden bank. Wkrótce będzie wiadomo czy zgłosi się kolejny bank.  
Jadwiga Figura- radna- Gmina pozyska 80% środków na ten projekt i dołoży jeszcze 
50800zł.ze środków własnych.  
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Dotację na ten projekt otrzyma gmina co 
daje 80% udziału gminy w projekcie.  
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Powiat nie może ubiegać się o te pieniądze, 
gmina partycypowała w kosztach przy każdej budowie chodników. Przy trudnej sytuacji 
gminy może powiat rzeczywiście powinien pokryć koszt zadania w stu procentach. Burmistrz 
przedstawiając projekt tej uchwały kierował się tym, że skoro są pieniądze do wykorzystania 
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to należy to wykorzystać. Samorządy powinny ze sobą współpracować, można zostawić 
uchwałę bez głosowania.  
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Dla powiatu te 100% kosztów zadania to 
niewielka kwota, a dla gminy w tej trudnej sytuacji ciężko będzie znaleźć w budżecie te 
pieniądze.  
Jadwiga Figura- radna- Sytuacja gminy jest rzeczywiście trudna, a powiat w stu procentach 
powinien  pokryć koszty zadania.  
Komisja Komunalna przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie przejęcia od 
Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej 
nr 3109E Drzewica- Wola Załężna w miejscowości Libiszów w zakresie chodnika i 
zjazdu.  
Komisja Rolnictwa głosami za-3, przeciw-0, wstrz-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania 
fragmentem drogi powiatowej nr 3109E Drzewica- Wola Załężna w miejscowości 
Libiszów w zakresie chodnika i zjazdu. 

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik 13/. 
Jadwiga Figura- radna- O 500 tysięcy zmniejszają sie dochody z podatków. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Urealniłam te dochody. 
Jadwiga Figura- radna- Czy indywidualne nauczanie powinno odbywać się w domu czy        
w szkole, czy jest to związane z oszczędnościami? Jakie są wpływy z OPTEX?  
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Jeśli chodzi o nauczanie indywidualne to 
powinno odbywać się w domu rodzinnym. Należy brać pod uwagę w orzeczeniu 
decydującym o indywidualnym nauczaniu dziecka. Skoro jest tam zapis że dziecko ma 
trudności z dotarciem do szkoły to wtedy nauczyciel dochodzi do dziecka do domu. To, że 
dziecko jest nauczane indywidualnie nie znaczy, że ma być izolowane od szkoły, powinno 
brać udział w imprezach klasowych jeśli może być dowiezione przez rodziców. Bez względu 
na miejsce nauczania koszty są takie same, gmina płaci za godzinę nauczania 
indywidualnego. 
Jadwiga Figura- radna- Co z gruntami firmy OPTEX?  
Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami- Sprawa 
gruntów opisywana była w TOP'ie, sprawę prowadzi powiat, póki co jako gmina nie możemy 
nic zrobić. Wcześniej właścicielami gruntów były osoby z Gorzałkowa. 
Iwona Susik- Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych- OPTEX spłaca zaległości 
podatków.  
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Są spore zmiany w budżecie, ponad 700 tysięcy 
zdejmujemy z wydatków i przychodów. Pracownicy urzędu nie mieli podwyżek od czterech 
lat. Powinniśmy wspólnie myśleć jak poprawić budżet gminy. Gdyby OPTEX na bieżąco 
płacił podatki nie mielibyśmy takich problemów.  
Komisja Komunalna głosami: za-5, przeciw-0, wstrz.-0, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 
Komisja Rolnictwa głosami: za-3, przeciw-0, wstrz.-0, pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2013 rok. 

9 
 



f) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno 
w roku 2014.  
Komisja Komunalna głosami: za-4, przeciw-0, wstrz.-1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 
obszarze Gminy Opoczno w roku 2014. 
Komisja Rolnictwa głosami: za-3, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 
obszarze Gminy Opoczno w roku 2014. 

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
Komisja Komunalna głosami: za-3, przeciw-1, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Komisja Rolnictwa głosami: za-2, przeciw-0, wstrz.-1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 
h)określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych 
 /załącznik nr 14/. 
Komisja Komunalna głosami: za-5, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków 
transportowych. 
Komisja Rolnictwa głosami: za-3, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków 
transportowych. 
 
i) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Opocznie 
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr15/. 
Burmistrz postanowił Państwu zaproponować intencyjną uchwałę, co do której musi być 
wyrażona pozytywna opinia przez Ministra Kultury.  
Tomasz Łuczkowski- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie- W podstawie prawnej 
nie powołuje się ustawy o muzeach. Co do nawy zaproponowanej w uchwale to 
zrezygnowałbym ze słowa "ośrodek".  
Jadwiga Figura- radna- Ile osób będzie zatrudnionych, gdzie będzie obniżenie kosztów po 
połączeniu z biblioteką?  
Zofia Konecka- p.o. Dyrektora MBP w Opocznie- Uważam że po połączeniu tych dwóch 
instytucji nie będzie żadnych oszczędności. Jeszcze inną sprawą jest otrzymywanie dotacji, 
jako biblioteka realizujemy własne zadania oraz pozyskujemy środki zewnętrzne.  
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Biblioteka powinna być czynna do późnych 
godzin popołudniowych.  
Zofia Konecka- p.o. Dyrektora MBP w Opocznie- Biblioteka jest dłużej czynna w sobotę do 
godz. 15.30, w poniedziałki i wtorki do godz.18.00.  
Alicja Szczepaniak- Wiceprzewodnicząca Komisji Komunalnej- Po zgodzie ministra kultury 
na połączenie biblioteki i muzeum, myślę, że biblioteka dalej pozyskiwałaby środki                
z zewnątrz i otrzymywała dotacje. Ile jest etatów w bibliotece? 
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Zofia Konecka- p.o. Dyrektora MBP w Opocznie- 12 etatów.  
Jadwiga Figura- radna- Chcę wiedzieć jak to będzie dalej, może jeszcze będą pomysły na 
połączenie Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala" z Miejskim Domem Kultury. Prosiła bym o 
podanie gdzie będzie obniżenie kosztów.  
Janusz Klimek- radny- Ilu pracowników pracuje na stałe w bibliotece?  
Zofia Konecka- p.o. Dyrektora MBP w Opocznie- 7.  
Janusz Klimek- radny- Jedną z filii biblioteki już zamknęliśmy. Połączenie tych dwóch 
instytucji może wnieść nową dobrą usługę kulturalną dla społeczeństwa. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Sprawdzę podstawę prawną tej uchwały i 
poprawię ją. Jeśli chodzi o nazwę nowej instytucji, możecie Państwo przedstawiać swoje 
propozycje. Proszę Dyrektorów o włączenie się w proces legislacyjny.  
Jadwiga Figura- radna- Ilu pracowników jest w muzeum i jak wygląda księgowość?  
Tomasz Łuczkowski- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie- U nas zatrudnionych jest 
6 osób a pani księgowa na 1/3 etatu. 
Zofia Konecka- p.o. Dyrektora MBP w Opocznie- W bibliotece ta sama pani księgowa 
zatrudniona jest na 3/4 etatu.  
Komisja Komunalna głosami: za-5, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum 
Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie 
Komisja Rolnictwa głosami: za-3, przeciw-0, wstrz.-1 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum 
Regionalnego w Opocznie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie 
 
j) zmiany sposobu prowadzenia komunalnego zadania własnego Gminy Opoczno 
dotyczącego oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały /załącznik nr16/.  
Janusz Klimek- radny- Co do uchwały to nie mam zastrzeżeń pozostaje tylko kwestia ceny. 
Ile pieniędzy spółka zainwestuje tyle może mieć zysku. Problem też stanowi wysokość 
rekompensaty. 
Anna Zięba- Prezes ZGM w Opocznie- Propozycja tej uchwały jest efektem zmiany 
przepisów. Problem stanowi ustalenie ceny za wykonanie tej usługi. ZGM jest spółką 
nienastawioną na zysk, ale musimy zabezpieczyć środki żeby do tej inwestycji nie dopłacać. 
Umowa powinna być precyzyjnie przygotowana, na dzień dzisiejszy my przygotowaliśmy 
ofertę, w której są średnie ceny.  
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Panie Burmistrzu, czy nie można tego 
zadania przekazać naszej spółce? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Macie Państwo przedłożony projekt uchwały 
zdążający w tym kierunku. 
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Myślę, że to będzie w zadaniach własnych 
spółki.  
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Zadanie możemy powierzyć uchwałą Rady Miejskiej.   
Alicja Szczepaniak- Wiceprzewodnicząca Komisji Komunalnej- Czy ZGM jest przygotowany 
na świadczenie takiej usługi?  
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Anna Zięba- Prezes ZGM w Opocznie- Zwróciliśmy sie z pismem o przejęcie tego zadania, 
dysponujemy odpowiednim sprzętem i kadrą. Pewne rzeczy muszą być jeszcze 
przygotowane, potrzebujemy dodatkowych uprawnień energetycznych. Na dzień dzisiejszy 
jesteśmy w stanie przygotować się do tego zadania. 
Jerzy Wijata- radny- Jakie oszczędności będzie miała gmina z tego tytułu? ZGM stanie się 
podwykonawcą, zastąpi firmę, która jest wyłoniona w drodze przetargu. Jest to bardzo szeroki 
zakres, jak to ma wyglądać? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Było pytanie ile zaoszczędzimy na tym, trudno 
powiedzieć. Generalnie koszty oświetlenia ulicznego są w granicach 180 tysięcy. Korzyść 
będzie tylko taka, że usługę będzie wykonywała nasza spółka.  
Anna Zięba- Prezes ZGM w Opocznie- Usługa będzie wykonywana przez spółkę gminną, 
będzie wykonywana na dobrym poziomie i szybkim terminie. Szereg uwag dotyczących 
firmy kieleckiej odnosił się do opóźnień w wykonywaniu prac.  
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Zbyt dużych oszczędności nie będzie, to Rada 
zdecyduje czy przekażemy to zadanie. W statucie spółki jest ono już zapisane od dłuższego 
czasu. Jeżeli chodzi o umowę, nie musimy pisać jej w uchwale. Pozostaje kwestia ustalenia 
właściwej ceny. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Uważam że warto spróbować, a Pan Burmistrz musi czuwać 
nad ceną jaką ustali ZGM.  
Ewa Róg- Przewodnicząca Komisji Komunalnej- Ponieważ są małe wątpliwości proponuję 
przyjąć uchwałę do wiadomości. 
Komisja Komunalna przyjęła do wiadomości uchwałę w sprawie zmiany sposobu 
prowadzenia komunalnego zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego oświetlenia 
ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy  
Komisja Rolnictwa przyjęła do wiadomości uchwałę w sprawie zmiany sposobu 
prowadzenia komunalnego zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego oświetlenia 
ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy  
 
k) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji da publicznych szkół, przedszkoli oraz osób 
prowadzących publiczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich -przedstawił 
projekt uchwały /załącznik17/. 
Komisja Komunalna głosami: za-2, przeciw-0, wstrz.-2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących publiczne inne formy wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
Komisja Rolnictwa głosami: za-3, przeciw-0, wstrz.-2 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących publiczne inne formy wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
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l) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji da niepublicznych szkół, przedszkoli oraz 
osób prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
Adam Kozłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich- przedstawił 
projekt uchwały /załącznik18/. 
Komisja Komunalna głosami: za-4, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne inne formy wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
Komisja Rolnictwa głosami: za-5, przeciw-0, wstrz.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne inne formy wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
Ad.pkt.7 Zapytania i wolne wnioski.  
Jadwiga Figura- radna- zwróciła uwagę na zaśmiecanie miasta poprzez rozwieszanie ogłoszeń 
i plakatów na drzewach oraz słupach na ulicy Piotrkowskiej. 

 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa  zakończyli posiedzenie Komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 8.30-13.00 

 

 

 Przewodniczący   Komisji   Rolnictwa                             Przewodnicząca Komisji Gospodarki          
     Gospodarki Żywnościowej                                               Komunalnej, Ochrony Środowiska 
           i Spraw Samorządu                                                               i Przestrzegania Praw 

              Jan Stępień                                                                                  Ewa Róg 

 
 
Protokołowała: 
Bogumiła Kucharska 
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