
PROTOKÓŁ NR 6/14 
z posiedzenia  

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  
w dniu 23 czerwca 2014r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Jan Stępień – Przewodniczący Komisji.  
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 1c do protokołu.  
 
Przewodniczący komisji przedstawił, a komisja przyjęła porządek obrad głosami:                 
za – 5, przeciw – 0, wstrz. - 0. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w maju 2014r. 
2. Szkody łowieckie. 
3. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2013. 
4. Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym gminy 

Opoczno na rok 2013 – ocena.  
5. Wykonanie budżetu gminy za rok 2013. 
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
7. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Adn. 1.  

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w maju 2014r. 
 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 5/14 z dnia 6 maja 2014r. był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali obrad przed 
rozpoczęciem Komisji.  
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 5/14 z dnia 6 maja 2014r.  
 
Adn. 2.  

Szkody łowieckie. 
 
Jan Kaczuba – Prezes Koła Łowieckiego „Bażant” – Możemy różnić się w danych,      
bo koło łowieckie pracuje w roku gospodarczym, który się zaczyna 1 kwietnia                                
a kończy ostatniego marca  następnego roku kalendarzowego. W rok gosp. 2012/2013  
były 4 protokoły na kwotę 990 zł, a w roku gosp.  2013/2014 było już 11 protokołów 
na sumę 2 tys. 48 zł. Problem narasta. Jest nadmiar dzików w Polsce – ok. 550 tys.                      
(to ok. 250 tys. za dużo). Nie wynika to ze złej gospodarki łowieckiej, ale tego,                     
że przybywa upraw kukurydzy. To wysokobiałkowa pasza, którą uwielbiają dziki. 
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Dorosła locha potrafi mieć nawet 12 warchlaków. Koło nie może sobie z tym 
poradzić. W roku gosp. 2012/13 na 17 dzików ustrzeliliśmy 5 dzików, w roku 2013/14 
na 11 planowanych do ustrzelenia dzików ustrzeliliśmy ich 14, bo zwiększono nam 
plan odstrzałów. Zwiększono nam o 5, udało nam się ustrzelić 3. Ustrzelenie dzika nie 
jest proste, bo nie mamy ostoi dzików, a nieduże kompleksy leśne, to dziki 
przechodnie, w nocy potrafią przejść 30 km. W Polsce nie ma dobrego klimatu wokół 
łowiectwa. Poza dzikami: w roku 2012/13 ustrzeliliśmy 25 lisów, 2013/14 - 42 lisy. 
Musi być myśliwy, by to pogłowie radykalnie zmniejszać.  
Krzysztof Sadowski – Prezes Koła Łowieckiego „Kuropatwa” – Na terenie Gminy 
Opoczno jest 1 obwód obejmujący Błonia, Las Wąglany i pobliskie miejscowości.           
W ubiegłym roku na terenie Gminy Opoczno było zlikwidowanych 6 szkód                      
na ziemniakach – rejon w Opocznie „Gorzałków” i 1 szkoda w kukurydzy                         
w miejscowości Świerczyna, Kliny. W tym sezonie zgłoszono już 4 szkody. Na jaką 
kwotę nie wiem. Zajmuje się tym skarbnik. Najprostszym sposobem odstraszenia 
dzika jest ogrodzenie pola białym sznurkiem od prasy i zawieszenie zwykłych zrywek, 
które szeleszczą.  
Barbara Wrzeszcz – sołtys Stużna Kolonii – Zgłaszałam plagę lisów na Stużnie 
Kolonii. 
Elżbieta Dorocińska – sołtys Brzustówka – W Brzustówku jest bardzo duży problem 
związany ze szkodami wyrządzonymi przez dziki. Czy nie docierały do Pana z Koła 
„Bażant” żadne sygnały na ten temat? Podawałam telefon i nikt nie przyjechał. 
Współpraca z Kołami Łowieckimi dobrze nie wygląda, szkód jest dużo, zgłoszenia są, 
jeśli jest mała szkoda rolnik nie zgłasza, lub Panowie nie przyjeżdżacie.  
Pan powiedział, że to wina rolników, bo sieją kukurydzę. Wpływ na populację dzików 
ma sprzyjający klimat i polityka państwa. Panowie szacując szkody mają też na 
względzie własne pieniądze. Doszło do tego, że dziki decydują o dochodach rolników, 
wpływają na produkcję mleczarską. Są Koła, które zakupują pastuchy. Ja oceniam 
współpracę z Kołami na minimalistyczną. Są rolnicy, którzy mają 5 ha i 20 ha 
gospodarstwa, problem w tym, że mamy działki drobne, porozrzucane i rolnik 
musiałby zakupić kilka pastuchów. Polityka leśna jest taka, że lasy pięknieją kosztem 
rolnictwa. Leśnicy dbają o lasy, powierzchni leśnej dla zwierząt jest coraz mniej                  
i zwierzęta wychodzą z lasów np. sarny, bobry. Przywrócenie do produkcji po 
szkodzie trwa kilka lat. Od Was dużo zależy. Jeśli sobie nie radzicie to rozwiążcie 
Koła, bo my pójdziemy w końcu pod Sejm.  
Cezary Szadkowski – Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Tryb. – Pani wypowiedź 
bardzo mnie zaskoczyła. Na tym terenie działają 3 Koła, na terenie Powiatu 10 Kół. 
Nie można powiedzieć, że poziom szkód łowieckich jest aż tak przerażający. Ustawa 
Prawo łowieckie i Rozporządzenie do niego reguluje pewne sprawy. Pani powiedziała,                 
że rolnicy nie zawsze zgłaszają do nas szkodę. To skąd Koło ma wiedzieć, że trzeba          
tę szkodę wyszacować? Ustawa określa w jakim terminie trzeba wyszacować szkodę, 
w jaki sposób to zrobić, mówi nawet jak sporządzić protokół. Szkodę zgłasza się nie 
telefonicznie, ale w formie pisemnej. Koło musi podać do Gminy wykaz osób 
upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń. Według przepisów w ciągu 7 dni musimy 
przyjechać i wyszacować szkodę.  
Co do lisów – nie możemy strzelać w odległości mniejszej niż 100 metrów od 
zabudowań mieszkalnych. Będę rozmawiał z Kołami, żeby wyłożyły pułapki. 
Namawiam, by zapoznać się z przepisami, bo szkodzi nieznajomość prawa. Nie zależy 
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nam na tym, by nie szacować szkód. Jeśli będą skargi to ze szkodą dla nas. Proszę 
dzwonić do Zarządu Kół w Piotrkowie Tryb. Będziemy starali się pomóc.  
Franciszek Cieślik – Sołtys Sobawin – Pan pięknie mówi. W Polce każde zwierzę jest 
ważniejsze od człowieka. Rolnik woli odpuścić, niż pisać po sądach itd. Koło 
decyduje w swojej sprawie. To patologiczna sytuacja.   
Teresa Wrzosek – Sołtys Wólki Karwickiej – 30 lat temu nie było tego problemu. Jak 
Wy szacujecie? Chodziła sąsiadka i dostała 30 zł. Nie żartujcie.  
Knop - Koło Łowieckie  – Wszyscy chcą wypłaty odszkodowań. My utrzymujemy się 
z własnych składek. Nasz interes jest ważny i Wasz też. Jeśli pójdziemy do Sądu to 
jeden sezon i zniszczycie nas finansowo. Kto wówczas będzie zajmował się tą 
działalnością dalej? Szkody się powiększą. 10 lat temu kukurydzę siał 1 rolnik we wsi, 
teraz sieje 10. Wspólnie mamy chronić pola. Wspólnie. Nie tylko my myśliwi.                  
To również jest zapisane w Ustawie.  
Janina Pęczek – Zastępca Przewodniczącego – W jakim promieniu możecie odstrzelić 
zająca? 
Cezary Szadkowski – Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Tryb. - 100 metrów od 
zabudowań mieszkalnych. 
Janina Pęczek – Zastępca Przewodniczącego – Czy w ubiegłym roku jakieś pismo 
zostało negatywnie zaopiniowane? 
Krzysztof Sadowski – Prezes Koła Łowieckiego „Kuropatwa” – Wszystkie wnioski 
pisemne rozpatrzyliśmy pozytywnie i z rolnikami doszliśmy do porozumienia.  
Jan Kaczuba – Prezes Koła Łowieckiego „Bażant” – Pani powiedziała, że były szkody, 
które nie zostały oszacowane. Proszę o wykaz takich przypadków – sprawdzę                 
u łowczego. Telefoniczne zgłoszenia również honorujemy.  
Elżbieta Dorocińska – sołtys Brzustówka – Szkody są przez cały rok na różnej 
powierzchni i w różnym zakresie. Były zgłoszenia telefoniczne i nikt nie przyjechał. 
Od tej pory szkody będziemy zgłaszali pisemnie.  
 
Materiał dot. szkód łowieckich stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
przerwa 
po przerwie 
 
Adn. 3.  

Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2013. 
 
A. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie.  

 
Zdzisława Bąkiewicz – Prezes ZGM Sp. z o.o. – przedstawiła sprawozdanie                              
/ załącznik nr 3a do protokołu/ . 

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Spółki ZGM za rok 
2013.  
 

B. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie. 
 
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. – przedstawił sprawozdanie / załącznik                  
nr 3b do protokołu/ . 
Józef Dąbrowski – radny – Czy wynagrodzenia dla pracowników były płacone                      
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w terminie, czy wystąpiły jakieś opóźnienia?  
Andrzej Kopania – Prezes MPK Sp. z o.o. – Nie było opóźnień w wypłatach. Był 
jeden miesiąc, że pracownicy otrzymali 50% wynagrodzenia, ale za 2 dni otrzymali 
brakujące 50%. Poza tym nie wystąpiły żadne problemy.  

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Spółki MPK za rok 
2013.  
 

C. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie. 
 

Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o. – przedstawiła sprawozdanie / załącznik                
nr 3c do protokołu/ . 
Józef Dąbrowski – radny – Czy środki przeznaczone na Akcję ZIMA zostały w 100% 
wykorzystane?  
Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o. – Gmina nam płaci, Spółka PGK wygrała 
przetarg na realizację tego zadania.  
Józef Dąbrowski – radny – Czy planujecie budowę budynku administracyjnego?  
Janina Ziębicka – Księgowa PGK Sp. z o.o. – Mamy projekt techniczny, ale wszystko 
będzie zależało od środków.  

Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Spółki PGK za rok 
2013.  

 
Adn. 4.  

Wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym 
gminy Opoczno na rok 2013 – ocena.  
 
A. Miejski Dom Kultury w Opocznie. 

 
Bożena Dąbrowska - Księgowa MDK – przedstawiła wykonanie budżetu MDK                  
/ załącznik do protokołu z sesji /. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu MDK.   
 

B. Muzeum Regionalne w Opocznie. 
 

Tomasz Łuczkowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie – przedstawił 
wykonanie budżetu MR / załącznik do protokołu z sesji /. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu MR.   
 

C. Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie. 
 

Zofia Konecka – p.o. Dyrektora – przedstawiła wykonanie budżetu MBP / załącznik 
do protokołu z sesji /. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu MBP.   
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D. Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.  
 

Grzegorz Adamczyk – p.o. Dyrektora  – przedstawił wykonanie budżetu KP                        
/ załącznik do protokołu z sesji /. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu KP.   

 
Adn. 5.  

Wykonanie budżetu gminy za rok 2013. 
 
Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła wykonanie budżetu / załącznik                        
do protokołu z sesji /. 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o budżecie Gminy Opoczno jest pozytywna               
/ załącznik do protokołu z sesji /.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu Gminy.   
 
Adn. 6.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję – zaopiniowanie uchwał w sprawach:  
 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Opoczno za 2013 rok. 

Na sesję – Komisja nie omawiała. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 

b) absolutorium dla Burmistrza Opoczna. 
Na sesję – Komisja nie omawiała. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 

c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej. 
Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6                                   
do protokołu/. 

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

d) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 
Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7                                    
do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /1 radny nie brał udziału                     
w głosowaniu/ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 
e) udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego. 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8                           
do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0  pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
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f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno.                                
na lata 2014 – 2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9                          
do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 /1 radny nie brał udziału                     
w głosowaniu/ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 

g) zmian w budżecie Gminy Opoczno na 2014 rok. 
Barbara Bąk – Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10                          
do protokołu/. 

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

h) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie                
z dnia   24 marca 2010r. w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie                    
z obiektu Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 11 do protokołu/. 

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

 
i) wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki. 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu/. 

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

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części 
miasta Opoczno. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
poinformował, że projekt uchwały jest przygotowywany. Zostanie rozdany na 
kolejnych Komisjach.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Czy ktoś jest zainteresowany budową wiatraków? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Wpłynął jeden wniosek inwestora dotyczący lokalizacji elektrowni wiatrowych.                      
Ta decyzja jest w trakcie procedowania.  
Jerzy Wijata – radny – Na odcinku Opoczno-Bukowiec nie ma jak na razie żadnej 
zgody na wiatraki?  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Studium nie przewiduje tam elektrowni wiatrowych.  
Jerzy Wijata – radny – Nie jest wydana decyzja? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych –                     
W trakcie procedowania jest decyzja lokalizacyjna. Kiedy wnioskodawca uzyska 
pozwolenie na budowę nic nie zablokuje przedsięwzięcia.  
Jerzy Wijata – radny – Dla mnie jest niezrozumiała procedura postępowania. Ktoś 
wpadnie na pomysł coś postawić to Rada Miejska musi uchwalić miejscowy plan 
zagospodarowania, żeby to zablokować.  
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Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Tak. 
Jeśli są spełnione warunki określone w ustawie to nie możemy odmówić wydania 
decyzji o ustalenie warunków zabudowy. Do postawienia uprawnia pozwolenie na 
budowę. Sama decyzja o warunkach zabudowy nie, mówi jedynie o lokalizacji 
przedsięwzięcia.  
Jerzy Wijata – radny – A Studium może zakazywać? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Studium nie ma wpływu na decyzję o warunkach zabudowy.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – W Woli Załężnej została rozpoczęta budowa 
zagrodowa i uważałem, że temat elektrowni wiatrowej jest zakończony. Okazuje się, 
że nie.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Aby 
wydać decyzję o odmowie warunków zabudowy muszę mieć podstawy prawne. Na ten 
sam teren można wydać wiele decyzji o różnych przedsięwzięciach, bo wnioskodawca 
nie musi mieć prawa do terenu. Odległość zabudowy zagrodowej od lokalizacji 
elektrowni wiatrowej poza obrębem hałasu to 40 decybeli (ok. 400 metrów).  
Wiesław Wołkiewicz – radny – To niemożliwe do spełnienia.  
Gość - Prawo nie dopuszcza określenia odległości wiatraków od zabudowy 
mieszkaniowej np. 1 tys. metrów? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Raport 
oddziaływania określa tę odległość każdorazowo. Ta odległość dotyczy zabudowy 
mieszkaniowej, zagrodowej, a nie usługowej. 
Jerzy Wijata – radny – Ale w zakładzie produkcyjnym pracują ludzie, a na ludzi jest to 
oddziaływanie. 
Wiesław Wołkiewicz – radny – Wiatraki powinny być budowane tam, gdzie nie 
przeszkadza to budownictwu mieszkaniowemu.  
Jerzy Wijata – radny – To nie są tereny pod wiatraki. Ani Wola Załężna, ani 
Bukowiec. Dlaczego w lesie nie można postawić wiatraków? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Przeszkodą jest zadrzewienie, nierówność terenu. Poza tym trzeba zrobić monitoring 
lotu ptaków. Jeśli odbywają się przeloty ptaków to wnioskujący o zgodę na 
postawienie wiatraków  jej nie otrzymają.  
Gość - Jakie szanse daje uchwalenie planu na zablokowanie inwestycji? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Ten 
plan zainicjuje coś, co pozwoli postawić barierę.  
Jerzy Wijata – radny – Czy my poprzez tę uchwałę dajemy wyraźny sygnał, żeby 
inwestor się wycofał?  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Nie, on 
nie wie o tym.  
Jerzy Wijata – radny – Może wystarczyłaby rozmowa? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Ja jako 
urzędnik nie mogę przeprowadzić takiej rozmowy.  
Gość – Czy były przeprowadzane jakieś badania typu: prędkość wiatru, kierunki 
wiatru?  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Wymagana przez prawo jest decyzja środowiskowa. Tamte rzeczy to kwestie 
techniczne.  

Komisja została poinformowana o projekcie uchwały /nie było projektu uchwały/. 
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k) zmiany uchwały Nr XVII/138/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań                              
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno”. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu/. 

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

 
l) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, 
Bukowiec Op., Sielec, Kraszków, Mroczków Gość., Stużno. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 14 do protokołu/. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

m) przystąpienia do realizacji projektu pn.”PWP – Adaptacja i wdrożenie             
we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej                          
im. Armii Krajowej w Ogonowicach”. 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawił projekt uchwały                 
/ załącznik nr 15 do protokołu/. 
Janina Pęczek – Zastępca Przewodniczącego – Gminę nie będzie nic kosztował ten 
projekt?  
Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – Nic. Pani Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Ogonowicach Pani Rek będzie obecna na sesji i odpowie szczegółowo 
na Państwa pytania.  

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

n) zatwierdzenia Porozumienia – umowy partnerskiej regulującej współpracę 
przy realizacji projektu pn.”PWP – Adaptacja i wdrożenie we współpracy 
ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej  
w Ogonowicach”. 

Janusz Macierzyński – Zastępca Burmistrza Opoczna – przedstawił projekt uchwały                 
/ załącznik nr 16 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 

o) zmiany statutu Gminy Opoczno. 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 17 do protokołu/. 
Wnioskodawcy – Inicjatywa Obywatelska ma za zadanie chronić dobre pomysły przed 
upolitycznieniem.  
Jan Stępień – Przewodniczący – Ilu członków musi liczyć Stowarzyszenie,                    
aby zostało zarejestrowane? 
Wnioskodawcy – Stowarzyszenie musi być zarejestrowane w KRS, musi posiadać  
Statut i liczyć co najmniej 15 członków.  
Jerzy Wijata – radny – Jeśli w uchwale będzie mowa o Stowarzyszeniach to zagłosuję 
przeciw. Dlaczego zastawiamy zapis: „chyba, że przepisy prawne stanowią inaczej”? 
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Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Ten zapis jest od początku. Uważam,    
że powinno być zamieszczone takie zastrzeżenie.  
Jan Stępień – Przewodniczący – Wymaga się 200 podpisów, a w przypadku 
Stowarzyszenia wystarczy 15. Zgłaszam wniosek, aby wykreślić z projektu uchwały 
zapis o Stowarzyszeniu.  
 

Komisja głosowała wniosek następująco: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
Wniosek został przyjęty.  

 
Wnioskodawcy – Jesteśmy w stanie wprowadzić taką autopoprawkę.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała, wraz              
z wnioskiem,  projekt uchwały.  
 
Adn. 7.  

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Bartłomiej Firkowski – radny – poinformował radnych o złożonych przez siebie na 
ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej trzech projektach uchwał: 
- stanowisko wyrażające sprzeciw wobec propozycji wdrażania programów ideologii 
gender do systemu edukacyjnego i wychowawczego; 
- uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy Opoczno; 
- uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi             
z tytułu urodzenia dziecka. 
Projekty w/w uchwał stanowią załącznik nr 18 do protokołu.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Projekty uchwał, o których mowa, nie 
dotarły jeszcze do Przewodniczącego Rady Miejskie, gdyż przechodziłyby przez moje 
ręce. Przyjmiemy to jako informację.  
Będzie Pan wnioskował o wprowadzenie ich do porządku obrad sesji?  
Bartłomiej Firkowski  - radny – Tak.  
Józef Dąbrowski – radny – Proszę o skierowanie kosiarki na teren Bielowic. Trawy 
przy drogach są tak wysokie, że uniemożliwiają wyminięcie się samochodów. Ponadto 
proszę o skierowanie kosiarki do wykoszenia trawy przy boisku - nie na boisku, bo to 
zrobimy we własnym zakresie, ale obok.  
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji  zakończono posiedzenie.  
 
Godz. rozpoczęcia posiedzenia 9.00, godz. zakończenia posiedzenia 12.40 
 
 
 

                               Przewodniczący Komisji  
Protokołowała                                    Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw         

         Samorządu 
Bogumiła Kędziora                                                                 Jan Stępień 
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