
PROTOKÓŁ NR 10/14 
z posiedzenia  

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

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyli Jan Stępień - Przewodniczący Komisji i Janina 
Pęczek – Zastępca Przewodniczącego 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.  
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu 2014r. 
2. Czystość i porządek w gminie – ocena.  
3. Ocena realizacji wypoczynku letniego uczniów.   
4. Stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2015 rok.  
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
6. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Adn. 1.  

Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w sierpniu i wrześniu 2014r. 
 
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji – Otworzył posiedzenie Komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 
 

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia,                  
który komisja przyjęła głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 8/14 z dnia 25 sierpnia 2014r. i Nr 9/14 z dnia                                  
26 września 2014r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również 
dzisiaj były dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji.  
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji 
przedłożonej.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 8/14 z dnia 25 sierpnia 2014r 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                   
z posiedzenia Nr 9/14 z dnia 26 września 2014r. 
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Adn. 2.  
Czystość i porządek w gminie – ocena.  
 

Mariola Klimek – Spółka PGK – Przedsiębiorstwo PGK prowadzi selektywny odbiór 
odpadów komunalnych obejmujący papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal                             
oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                                
i Ochrony Środowiska – przedstawił informację / załącznik nr 2 do protokołu /. 
 
Iwona Sroka – sołtys Adamowa – prosi, aby obok przepompowni w Adamowie 
oczyścić teren, wyciąć krzaki i posprzątać gałęzie przy drodze gminnej.                
Jerzy Winiarski – sołtys Karwic – prosi o wycięcie drzew przy świetlicy                               
w Karwicach. 
Marek Wijata – sołtys Sołka – prosi, aby dwa razy do roku były wykoszone 
pobocza i rowy przy drodze gminnej w Sołku. 
Zbliża się Święto 1 listopada i pobocza nie są wykoszone.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                                
i Ochrony Środowiska – W Sołku do 1 listopada pobocza będą wykoszone. Mamy 
harmonogram prac i trawa będzie wykoszona. 
Jarosław Wiktorowicz – Zastępca Burmistrza Opoczna – Trzeba sprawdzić, czy przy 
realizacji budowy świetlicy w Karwicach projektant ujął, aby wyciąć drzewa. Na 
wycięcie drzew musi być pozwolenie. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała: za - 5, przeciw - 0, wstrz. – 0 czystość                        
i porządek w gminie.       
 
Adn. 3.  

Ocena przebiegu wypoczynku letniego uczniów.   
 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła informację / załącznik nr 3 do protokołu /.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
organizację wypoczynku letniego uczniów. 
 
Adn. 4.  

Stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2015 rok.  
 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła 3 
projekty uchwał / załączniki do protokołu /.  
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Adn. 5.  
Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

A) 
Realizacja zadań oświatowych w Gminie Opoczno za 2013/2014 rok                                  
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. 

 
Janusz Plaskota – Kierownik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
informację / załącznik nr 4 do protokołu /.  
Andrzej Rożenek – radny – Otrzymaliśmy materiał z ZUS-u dotyczący zadłużenia 
ZSS Nr 1 / załącznik nr 4a do protokołu/.  
Co z tym dalej? Kto to będzie regulował? Jaki będzie skutek dla budżetu Gminy? 
Przypuszczam, że kwota 1,5 mln zł będzie musiała znaleźć się w budżecie Gminy, lub 
budżecie szkoły. Na sesjach były wypowiedzi, że szkoła załatwi to we własnym 
zakresie.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Dyrektor odwołał się od decyzji ZUS-u do Sądu.  
Jarosław Wiktorowicz – Zastępca Burmistrza Opoczna – Otrzyma Pan odpowiedź na 
sesji. 
Andrzej Rożenek – radny – Proszę o informację właśnie po to, abym mógł się 
przygotować do sesji.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Został 
wyznaczony kolejny termin rozprawy. Postepowanie jest w toku. Myślę, że Dyrektor 
będzie na sesji i wyjaśni na jakim etapie jest sprawa.  
Andrzej Rożenek – radny – Jak zapadnie wyrok to co z odsetkami? Na jakim poziomie 
one będą?  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Odsetki są 
naliczane do dnia zapłaty. 
Andrzej Rożenek – radny – Sądzę, że to było ukrywane celowo.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Na sesji w sierpniu było powiedziane jaka jest kwota 
zadłużenia.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

a) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 5 do protokołu 
/.  
Józef Dąbrowski – radny – Czy w WPF jest ujęty remont budynku po Komendzie 
Policji na ul. Mickiewicza? Budynek miał być przeznaczony na siedzibę Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  
Barbara Bąk – Skarbnik – W WPF ujmujemy inwestycje wieloletnie. Projekt budżetu 
na 2015 rok Burmistrz musi przedstawić Państwu do 15 XI, jaką decyzję w tej sprawie 
podejmie Burmistrz czas pokaże.  
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
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b) Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno                                   

na rok 2014.  
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu 
/.  
Przyszły 3 zawiadomienia o dotacjach celowych, które będę musiała nanieść w planie 
dotacji celowych: 

a) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – ponad 160 tys. 500 zł 30 gr. 
b) stypendia dla uczniów -  114 tys. zł. 
c) uzupełnienie wyprawki szkolnej – 19 tys. 794 zł.  

 
Jerzy Wijata -  radny – w imieniu przedsiębiorców zgłasza problemy z obsługą 
przedsiębiorców przez Bank na ul. Spacerowej. Chodzi o przedsiębiorców 
regulujących należności wobec Gminy w formie gotówkowej.  
 

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

c) Projekt uchwały w sprawie: uchylająca Uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu 
/.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

d) Projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno  w roku 2015. 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.  
Otrzymaliście Państwo nową wersję – w poprzedniej były wykropkowane kwoty, gdyż 
komunikat Prezesa GUS ukazał się w poniedziałek późno i nie zdążyłam nanieść kwot 
na posiedzenia pierwszych komisji. 
 

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

 
e) Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku                               

od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.  
Jerzy Wijata - radny – Co z kanalizacją? 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – Kanalizacja jest 
zwolniona.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Nigdzie nie ma zwolnień wodociągowych, kanalizacyjnych. 
U nas są.  
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Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
f) Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych                  

od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno. 
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.  
 
Andrzej Rożenek -  radny – uważa, że należy pozostawić ten podatek na 
poziomie ubiegłorocznym.  
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

g) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2                       
w Opocznie. 

Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.  
Jerzy Wijata – radny – Pan powiedział, że postulowało o tę zmianę środowisko 
szkolne. Kto konkretnie? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Pani 
Dyrektor złożyła wniosek poparty przez wszystkie organy szkolne: Radę 
Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.  
Jerzy Wijata – radny – Czy organy ZSS Nr 2 mogą wnioskować o zmianę nazwy SP? 
Poddaję do rozważenia.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Nie ma 
Rady Pedagogicznej SP, wchodzącej w skład ZSS Nr 2. Jest jedna Rada Pedagogiczna 
– Rada Pedagogiczna ZSS Nr 2. 
Jerzy Wijata – radny – Statuty szkół są oddzielne.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Nie zmienia 
to faktu, że nauczyciele, rodzice i uczniowie wnioskują o tę zmianę.  
Jerzy Wijata – radny – Znam przypadek, że Wojewoda uchylił uchwałę, bo nie ta Rada 
Pedagogiczna wnioskowała o zmianę nazwy.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Jest dobra wola Pani Dyrektor, ale 
zapytana o zdanie rodziców na temat zmiany nazwy odpowiedziała, że rodzice dzieci 
niepełnosprawnych jak najbardziej tak, ale rodzice dzieci zdrowych – nic nie 
odpowiedziała. Uważam, że zadania możemy realizować jak najlepiej, ale nazwę 
zostawmy w spokoju.    
Jerzy Wijata – radny – Nie bez znaczenia jest też wątek ekonomiczny. Czy to jest 
potrzebne? To są koszty.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Z tej szkoły będą odpływać dzieci. 
Intencje są dobre, ale efekt może być przeciwny.  
 

Komisja głosami: za – 0, przeciw – 1, wstrz. – 3 negatywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
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h) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum nr 2 w Opocznie. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /.  

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

 
i) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych 

nr 2 w Opocznie. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /.  

 
Komisja głosami: za – 0, przeciw – 1, wstrz. – 3 negatywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 

j) Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych   
za przewóz środkami komunikacji miejskiej. 

Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 14 do protokołu /.  
Józef Dąbrowski – radny – Czy jadąc na korepetycje dziecko również będzie miało 
bezpłatny przejazd? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Nie. 
Dojazdy na zajęcia dodatkowe są płatne.  
Andrzej Rożenek – radny – Dlaczego rodzice tych dzieci nie upominają się, aby i tym 
dzieciom przysługiwały bezpłatne przejazdy?  
Jerzy Wijata – radny – Nie jestem przeciwny, aby dzieci ze wsi jeździły do szkół                         
w mieście, ale jeśli nam zależy na utrzymaniu szkół wiejskich to ta uchwała nam w 
tym nie pomoże. Obecnie obowiązująca uchwała jest pewnym hamulcem. Jeśli rodzic 
chce płacić 50% ceny biletu dla dziecka to jego wybór. Boję się sytuacji, że jeśli 
wszystkie dzieci zwolnimy z płatności za bilety to zamiast 200 dzieci ze wsi 
jeżdżących teraz do szkół miejskich od 1 wrześnie 2015 roku będzie jeździło ich 500. 
Czy szkoły miejskie przyjmą wszystkie te dzieci? Pogłębiamy proces oceny szkół na 
lepsze i gorsze.  
 
Jerzy Wijata – radny – uważa, że powinny zostać przeprowadzone konsultacje 
społeczne i dokładne wyliczenia, przed podjęciem takiej uchwały.  
 
Jerzy Wijata – radny – Ta uchwała dotyczy szkół publicznych – dlaczego? To 
nierówne traktowanie obywatela.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Mamy 
prawo zawężać do szkół publicznych.  
Jerzy Wijata – radny – Nie. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Szkoła 
publiczna jest płatna. To wybór rodzica.  
Jestem pewien, że tak nie będzie, aby liczba 200 uczniów jeżdżących ze wsi do szkoły 
w mieście wzrosła do 500. Ci rodzice, którzy chcą posłać dzieci do Opoczna – 
posyłają, ci co nie chcą – nie.  
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Jerzy Wijata – radny – Jak zaczną obowiązywać bezpłatne przewozy to na pewno 
część rodziców pośle swoje dzieci do szkoły w Opocznie. Nie starczy miejsc w 
szkołach miejskich dla wszystkich chętnych dzieci. Poza tym co będzie ze szkołami 
wiejskimi?  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Dyrektor 
szkoły ma możliwość przyjęcia dzieci spoza obwodu, jeśli ma wolne miejsca.                            
W pierwszej kolejności przyjmuje dzieci z obwodu.  
Jerzy Wijata – radny – Może utworzyć dodatkowe oddziały. 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Nie może, tę 
kwestię reguluje ustawa.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Jestem zdania, że jeśli kogoś stać na wożenie dziecka 
do Opoczna to niech wozi. To świadoma decyzja rodzica. Stracimy subwencję                                 
i będziemy musieli dokładać do szkół wiejskich. Będę przeciwny uchwale.  
Andrzej Rożenek – radny - Do tej pory było dobrze, dlaczego chcemy zmienić 
uchwałę? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Zapewniam, 
że nie ma ukrytych zamiarów likwidacji szkół wiejskich.  
Jerzy Wijata – radny – Nikt tego nie zarzuca, ale staniemy przed takim problemem.                   
To może być konsekwencja tej uchwały.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Dyrektorom 
szkół miejskich zostawiliśmy do dyspozycji tylko brakujące miejsca dla dzieci spoza 
obwodu i tak by było dalej. Rodzice też wyrażają opinię, że to nie jest ich wina, że tak 
są określone obwody szkół i pytają dlaczego ich dzieciom nie przysługują bezpłatne 
przejazdy.  
Jerzy Wijata – radny – Pamiętamy ile było problemów z małymi szkołami wiejskimi. 
Trzeba przeprowadzić konsultacje społeczne, żebyśmy mieli obraz tego, co nas czeka.  
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Rodzice 
przychodzą do nas i pytają. To też są konsultacje.  
Jarosław Wiktorowicz – Zastępca Burmistrza Opoczna – Są sygnały, że dzieci są 
nierówno traktowane. Przygotowaliśmy projekt uchwały. Wy zadecydujecie.  
Andrzej Rożenek – radny - Dlaczego ta sprawa poruszana jest teraz, w tak 
szczególnym okresie? 
Adam Kozłowski – Naczelnik Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – Po raz 
pierwszy projekt uchwały został przedstawiony na sesji nadzwyczajnej 19 września br. 
Żadne ukryte cele, ani kampania wyborcza się pod nim nie kryją. Projekt uchwały                                                
to rezultat rozmów z rodzicami.  
 

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

k) Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Opocznie. 

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr  15 do protokołu /.  
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Wojewoda uchylił nam uchwałę z poprzedniej sesji. Otrzymaliście Państwo ksero 
Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody / załącznik nr 15 a do protokołu /.  

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

projekt uchwały.  
 

l) Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie                            
ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 16 a i 16 b do protokołu /.  
Andrzej Rożenek – radny – Na jaki cel są te tereny? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – One 
nie zmienią przeznaczenia. Tam będzie zabudowa jednorodzinna.  
 

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

m) Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 
dla gminy Opoczno. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                               
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 17 do protokołu, 
płyta z programem – załącznik do protokołu z sesji /.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

n) Projekt uchwały w sprawie: założenia cmentarza komunalnego                               
w Opocznie. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                               
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 18 do protokołu /.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
 

o) Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Opoczno. 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 19 do protokołu /.  
Jerzy Wijata – radny – Zabierałem głos na Komisji Budżetowej. Inaczej sobie to 
wyobrażałem. Nie będę za tym głosował. Wszystko sprowadziliśmy do składania 
wniosków. Weźmy na przykład wniosek związany z finansami o wybudowanie 
chodnika. Jeśli mieszkańcy skierują taki wniosek do Burmistrza to ok, on go 
rozpatrzy. Ale jeśli ten sam wniosek skierują do Przewodniczącego Rady Miejskiej to 
już musi zawierać 200 podpisów. Uchwała o procedurach zgłaszania wniosków do 
budżetu nijak się ma do tego.  
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Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Zdecydowaliście o tym wcześniej, 
podejmując uchwałę o tych 200 podpisach. Inicjatywa obywatelska nie będzie 
obejmowała wniosków finansowych, budżetowych, a inne. Przygotowując projekt 
uchwały wzorowałem się na uchwałach innych miast. One nie miały wątpliwości, 
myślą podobnie. Czy była potrzebna ta inicjatywa obywatelska, czy nie? – czy do tej 
pory Burmistrz odmówił komuś, czy były stwarzane bariery? Uważam, że nie. Bez 
tych procedur można wystąpić z każdym wnioskiem. W kwestiach finansowych nic 
nie ulega zmianie. Każdą zmianę finansową finalizuje się uchwałą.  
 

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

p) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców 
Bukowca Opoczyńskiego z dnia 10 września 2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 20 do protokołu /.  
Jerzy Wijata – radny – Gdyby nie znalazły się podstawy do uchylenia pozwolenia                     
na sprzedaż alkoholu to na skutek współpracy Policji i Prokuratury można cofnąć 
zgodę na działalność gospodarczą. 
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op. - Dyskoteka jest bardzo uciążliwa dla 
mieszkańców Bukowca, tym bardziej że zlokalizowana jest na środku wsi.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 

q) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Janiny                                             
i Kazimierza Podlewskich z dnia 9 kwietnia  i 15 września 2014r. 

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił skargę / pisma dotyczące 
skargi stanowią załącznik nr 21 do protokołu /.  
Przewodnicząca Komisji Komunalnej otrzymała wszystkie pisma związane z tą skargą 
i Komisja Komunalna stanowisko zajęła. Przewodnicząca Komisji Komunalnej 
zarekomenduje projekt uchwały na sesji.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
 
 
Adn. 6.  

Zapytania i wolne wnioski.  
 
 
Radny Andrzej Rożenek – Otrzymaliśmy pismo z Policji / załącznik nr 22                              
do protokołu /  
Zgłaszam wniosek, aby ponownie wystąpić z wnioskiem do Komendanta 
Policji o wystawienie 2 patroli /pracujących w 2 zmianach: do południa                           
i po południu / w dniu wyborów samorządowych, wyłącznie do pilnowania 
porządku i czuwania nad uczciwym przebiegiem głosowania /chodzi                             
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o zahamowanie procederu kupowania głosów i wynoszenia kart z lokalu 
wyborczego/.  
 

Komisja głosowała następująco: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0.  
 
Radny Andrzej Rożenek – Otrzymaliśmy też drugie pismo z Policji / załącznik nr 23 
do protokołu /, w którym proszą o zwolnienie z podatku od nieruchomości na rok 
2015. Uważam, że trzeba im odpisać odmownie, skoro oni odmawiają nam pomocy, 
kiedy                  o nią prosimy.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Nie spodziewałem się innej odpowiedzi                    
z Policji. To zadanie ustawodawcy, bo coś wymyśleć, aby wybory przebiegały 
uczciwie.   
 
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Zastępca Przewodniczącego zamknęła 
posiedzenie.  
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 12.15, godzina zakończenia 15.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Przewodniczący Komisji  
Protokołowała                                         Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i 

Spraw   Samorządu 
 
Bogumiła Kędziora                                                             Jan Stępień      
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