
PROTOKÓŁ NR 1/15 
z posiedzenia  

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
w dniu 28 stycznia 2015r. 

 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Irena Przyborek - Przewodnicząca 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 protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2014r. 
2. Sprawozdanie z prac Komisji za 2014 rok.  
3. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.  
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
5. Zapytania i wolne wnioski.  

 
Irena Przyborek – Przewodnicząca Komisji – Otworzyła posiedzenie Komisji i 
powitała wszystkich obecnych. 
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia. 
Brak zgłoszeń.  
Zaproszenie na Komisję wraz z porządkiem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Adn. 1.  

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2014r. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 1/14 z dnia 29 grudnia 2014r. był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali obrad przed 
rozpoczęciem Komisji.  
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 1/14 z dnia 29 grudnia 2014r. 
 
 
Adn. 2.  

Sprawozdanie z prac Komisji za 2014 rok.  
 
Komisja opracowała sprawozdanie z prac komisji za 2014 rok.   

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Adn. 3.  
Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.  

 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                                
i Ochrony Środowiska – przedstawił informację / załącznik nr 4 do protokołu /.  
Jacek Baran – Sołtys z Ostrowa - Zastanawiam się, jak są dzielone drogi na kategorie 
odśnieżania. U nas są drogi, na które zawsze pługi wjeżdżały, teraz kierowcy mi 
mówią, że dopiero wjadą jak odśnieżą wszystkie drogi asfaltowe. Co roku nie było 
tego problemu.  
Brakuje synchronizacji odśnieżania chodników i dróg – kierowcy pługów najpierw 
odśnieżają chodniki, a następnie drogę – zasypując śniegiem chodniki. Chodzi o drogę 
wojewódzką.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                                
i Ochrony Środowiska – Zwrócimy uwagę firmie, która wykonuje te prace.  
Zbigniew Badowski – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Wiele zgłoszeń w 
tej tematyce wpływa do Straży Miejskiej. W firmie muszą zsynchronizować zadania.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna - Proszę skierować pismo do firmy i opisać w 
nim sytuację.  
Tadeusz Tomasik - Sołtys Kraśnicy – Proszę  o zasypanie grysem dołków i 
wyrównanie drogi Kraśnica „Podedworna”.   
Barbara Bąk – Skarbnik  Gminy – Musimy poczekać do uchwalenia budżetu, żeby 
ogłosić przetarg na zakup żwirku.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Trzeba rozmawiać z Nadleśnictwem, bo jest 
sytuacja w lasach w Kraśnicy i nie tylko tam, że samochody Nadleśnictwa korzystają                   
z dróg do wywozu drzew i je niszczą. Nadleśnictwa powinny partycypować w 
kosztach remontów dróg.  
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op. – Te samochody są bardzo ciężkie i niszczą 
drogi.  
Zbigniew Badowski – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Nadleśnictwa mają 
swój grys.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Nadleśnictwa generują wielkie zyski i powinny 
partycypować w kosztach remontów dróg, bo ich samochody są ciężkie i niszczą 
drogi. Trzeba się zastanowić jak to rozwiązać, rozmawiać z nimi.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – W innych Gminach Nadleśniczy wspólnie z 
Wójtem objeżdżają drogi. Nadleśnictwa są zobowiązane pozostawić drogi w takim 
stanie, jak były przed skorzystaniem z nich. Trzeba ponadto dodać, że kierowcy 
samochodów Nadleśnictwa wcale nie patrzą na znaki zakazu wjazdu – przykładem 
Bukowiec „Górki” i Bukowiec „Komorniki”.  
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna – Aby zdiagnozować sytuację potrzebne są 
konkretne informacje z danego terenu. Proszę sołtysów, aby zgłaszali informacje do 
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego o jakie drogi chodzi, w jakim czasie zręby są 
prowadzone i Wydział będzie reagował.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Do Nadleśnictwa powinna iść informacja, które 
drogi są komunikacyjne z zaznaczeniem, że jeśli droga zostanie zepsuta to ma być 
naprawiona.  
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Radni wnioskują o zajęcie się sprawą niszczenia dróg przez samochody, które 
wywożą drzewa z wycinek w lasach. Uważają, że Nadleśnictwo prowadzące te prace 
powinno partycypować w kosztach naprawy dróg.  

 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Przetarg na odśnieżanie wygrała firma PRDM                
z Piotrkowa Tryb. – za jaką kwotę? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                                
i Ochrony Środowiska – W przetargu były wyszczególnione ceny jednostkowe za 
poszczególne prace. 
Mieczysław Wojciechowski – radny – Ile jest kilometrów dróg III kolejności do 
odśnieżania? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                                
i Ochrony Środowiska – To pytanie do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Proszę o skierowanie osób interwencyjnych do 
odśnieżenia chodnika  i uprzątnięcia tłucznia między miejscowościami Kruszewiec 
Kolonia-Kruszewiec.     

 
Komisja przyjęła do wiadomości informację.  

 
Adn. 4.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję.  
 

a) Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Powiatu Opoczyńskiego.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 5 do protokołu /.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Wszystkie Gminy partycypują w kosztach? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
W ubiegłych latach inne Gminy partycypowały w kosztach  w zależności od liczby 
osób korzystających z pomocy z danej Gminy.  
  

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

 
b) Projekt uchwały w sprawie: określenia kwoty jednostkowej, będącej 

podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji 
Społecznej „Zielone Światło” w Opocznie utworzonego przez organizację 
pozarządową.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu /.  
Rafał Kądziela  - Burmistrz Opoczna – Z tymi ludźmi spotykam się co wtorek. To są 
ludzie z problemami, z marginesu społecznego, nie mają żadnych dochodów. Co ja 
mogę zrobić? Urząd Miejski to nie zakład pracy – mogę jedynie skierować ich do CIS-
u. To jedyny ratunek dla nich. W skali Gminy z CIS-u korzysta 80 osób. To duża 
liczba. W Stowarzyszeniu przez 1,5 roku te osoby są zagospodarowywane. Nie ma nic 
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gorszego niż brak pracy. To pożyteczne Stowarzyszenie i potrzebne u nas, dlatego 
proszę się pozytywnie odnieść do CIS-u i mieć na uwadze dobro ludzi wykluczonych. 
Zdzisław Wojciechowski – radny – Nikt nie neguje idei. Radnym chodzi tylko o to,                     
że Rada Miejska nie ma kontroli nad środkami, które do CIS przepływają. Wczoraj na 
Komisji Budżetowej była mowa o tym, że do końca stycznia Stowarzyszenie ma się 
rozliczyć. Może trzeba i więcej dołożyć pieniędzy.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Była również mowa o tym, że ma być przedstawiona 
kalkulacja /przychody i koszty/.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Prosimy, aby na sesji był obecny przedstawiciel 
CIS-u.  
Rafał Kądziela  - Burmistrz Opoczna – Będzie ktoś na sesji.  
 

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

 
c) Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7                            
do protokołu /.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Wczoraj dzwoniła do mnie Pani Sołtys i pytała, 
dlaczego świetlice nie są ujęte w WPF? Kto zgłaszał i jakie wnioski, które nie zostały 
ujęte w WPF? 
Rafał Kądziela  - Burmistrz Opoczna – Budowa świetlic wiejskich np. w Sitowej to 
koszt milionowy. Uważam, jestem przekonany, że należy budować, ale takie świetlice, 
które spełniają oczekiwania danej społeczności – budynki mniejsze, budowane po 
gospodarsku i za mniejsze pieniądze. Jeśli przyjrzycie się planom technicznym 
świetlic to nie są to świetlice, a domy weselne. Jestem przeciwny budowie domów 
weselnych. Jestem za budową małych świetlic. Chciałbym zmienić spojrzenie na 
budowanie świetlic. Za 1 ogromną świetlicę można zbudować 4 mniejsze świetlice. 
Taki jest mój punkt widzenia i w takim kierunku będę zmierzał. Uważam, że obecne 
świetlice są przeinwestowane.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Jestem też za tym. Jedną większą świetlicę 
postawiliśmy tylko w Kraśnicy, gdzie dofinansowanie było 70%, budynek ten 
obejmuje również OSP i garaże.  Służy on nie tylko mieszkańcom Kraśnicy, ale 
grupom społecznym z terenu Gminy Opoczno. Co do doposażenia świetlic  - jest z 
Funduszu Sołeckiego, jeśli mieszkańcy mają takie życzenie, to czemu nie. Nie 
budujmy żadnej świetlicy bez dotacji. 
Renata Gabryś – radna – Jeśli budowa jest z dotacji to później są ograniczenia 
dotyczące organizacji imprez. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Takie ograniczenia są na okres 5 lat. Na poprzedniej 
Komisji radni również poruszali problem budowy świetlic. Radni są za budowaniem 
świetlic, ale niedużych.  
Rafał Kądziela  - Burmistrz Opoczna – Na wsi musi być pomieszczenie na spotkanie                   
z sołtysem, ale żeby nie iść w koszty, bo utrzymanie świetlicy to ogromne pieniądze. 
Należy przyjrzeć się, jak wyglądają świetlice w innych Gminach i dopiero budować.                    
W Antoniówce widziałem bardzo ładny, nieduży budynek świetlicy.  
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Wiesław Wołkiewicz – radny - Wiem kto budował ten budynek. On kosztował ok.                   
300 tys. zł. To budynek parterowy 13 x 17 m.  
Wola Załężna – to jedna z największych miejscowości i tam jest zaprojektowana 
świetlica w sam raz na 130 m. Jestem przeciwny budowie domów weselnych.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – W Woli Załężnej budynek świetlicy będzie 
kosztował 1 mln 200 tys. zł z pomieszczeniami szkoły.  
Wiesław Wołkiewicz – radny - W Kraśnicy kosztował ponad 2 mln zł.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Na terenie Gminy Opoczno jest jedna większa 
świetlica. Gdzie jeszcze takie mamy? 
Wiesław Wołkiewicz – radny - Czy Kraśnica miała wcześniej świetlicę? 
Zdzisław Wojciechowski – radny – Tak, malutką 70-80 m. Głównym celem była tam 
budowa strażnicy. Pojawiła się szansa dobudować większą świetlicę. 70-80% 
mieliśmy dofinansowania. Pozostałe miejscowości posiadają małe świetlice, a do 
świetlicy                           w Bukowcu Gmina dołożyła tylko 4 tys. zł na doposażenie, 
nic więcej – była wybudowana z funduszu mieszkańców.  
Wiesław Wołkiewicz – radny - Co powiedzieć właścicielom domów weselnych – 
płacą ogromny podatek, a my zabieramy im możliwość zarobku. 
Zdzisław Wojciechowski – radny – Jedyną dużą świetlicą jest ta w Kraśnicy i ona 
kłuje w oczy.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Gdyby ten budynek powstał bliżej Opoczna to nawet 
sesje mogłyby się w nim odbywać. To nie jest dobre miejsce. Zamiast tej jednej 
ogromnej świetlicy moglibyśmy pobudować jeszcze jedną. Zobaczymy, czy Kraśnica 
poradzi sobie z utrzymaniem świetlicy.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Pan dobrze wie, dlaczego 2-3 sesje odbyły się                     
w Kraśnicy. Zamysłem głównym w Kraśnicy była budowa strażnicy, a gdy pojawiła 
się szansa dobudować świetlicę z dofinansowaniem wszyscy byliśmy za. Za 300 tys. zł 
świetlicy się nie zbuduje, może w stanie surowym. Za 700 tys. zł – 1 mln zł się 
zbuduje.  
Rafał Kądziela  - Burmistrz Opoczna – Jeśli coś budujemy za państwowe pieniądze to 
jest to 3-4 razy droższe, niż gdybyśmy budowali po gospodarsku. Wydział 
Techniczno-Inwestycyjny rozejrzy się i przygotuje 3-4 projekty – wizualizacje 
projektów świetlic /gotowce/ i zobaczymy.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Gmina współpracuje z Powiatem w sprawie 
remontów dróg. Czy te kwestie ujmuje się w WPF? 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Tego nie wpisuje się do WPF. Świetlic też nie 
ujmujemy.  
Mieczysław Wojciechowski – radny - Proponuję jechać do Gminy Sławno zobaczyć 
metraż i zapytać o cenę takiego budynku, jak tam. 
Rafał Kądziela  - Burmistrz Opoczna – Z Internetu przygotuję Państwu koncepcje jak 
się buduje w Polsce i za ile.  
Jarosław Jurowski – radny – Trzeba dążyć do ujednolicenia budynków świetlic,                          
bo powstają domy weselne. Nie powinniśmy zabierać chleba właścicielom domów 
weselnych.  
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Radni wnioskują, aby ujednolicić budynki świetlic wiejskich. Świetlice nie 
powinny być domami weselnymi, powinny być mniejszymi metrażowo budynkami, 
budowanymi za mniejsze pieniądze.  

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

 
d) Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 

2015.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8                                  
do protokołu /.  
Jarosław Jurowski – radny – W Planie inwestycyjnym na 2015 rok jest „modernizacja 
wiaduktu drogowego w Libiszowie Kol.” – dlaczego tylko z naszych pieniędzy?  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - To nagła sprawa. PKP skierowało do 
nas pismo – informację o złym stanie technicznym wiaduktu, zostały przedstawione 
ekspertyzy, zagrożone jest bezpieczeństwo. Są dwa wyjścia – wyłączenie wiaduktu                      
z użytkowania i objazd, albo remont wiaduktu. Stąd to zadanie znalazło się jako pilne 
do zrealizowania. To nasz wiadukt – to element drogi. Powiat spotkał się już z taką 
sytuacją – przebudował wiadukt i to kosztowało go 1,5-2 mln zł.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Gminy nie mogą ubiegać się o środki na ten cel,                                     
a Powiat może.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Co z kanalizacją Gminy? 40% Gminy mamy 
skanalizowanej na ten moment. 
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Do 2020 roku musi być skanalizowany jakiś procent 
Gminy – to wymóg unijny.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Jest problem z przyłączeniami – np. w Bukowcu. 
Wykonawcą miało być PGK, Gmina miała przekazać na ten cel pieniądze. Nic się nie 
dzieje w tym temacie.  
Wiesław Wołkiewicz – radny - W Woli Załężnej kanalizacja została przeprowadzona, 
zostały przyłącza. Dobrze, żeby to ruszyło. Na sesji zapytamy.  

 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 

e) Straż Miejska – efekty realizacji zadań.  
Zbigniew Badowski – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – przedstawił 
informację / załącznik nr 9 do protokołu /.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Na ul. Armii Ludowej ma miejsce spożywanie 
alkoholu w miejscach niedozwolonych, wieczorem jest tam ciemno, pijący tłuką 
butelki. W miejscowości Mroczków Gościnny jest altanka piwna i ta sama sytuacja. 
Proszę zwrócić na to uwagę.  
Zbigniew Badowski – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie – Zlecę częściej 
patrole. Co miesiąc spotykamy się z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Podczas wyjazdowego spotkania tej komisji kontrolowane jest 
kilkanaście punktów sprzedaży alkoholu. Ile razy zostali złapani pijący podczas 
kontroli na gorącym uczynku na terenie sklepu lub obok niego – 0. Za trzymanie 
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butelki w ręku nie można ukarać. Pijący zobaczą samochód, umundurowanych 
policjantów i chowają butelki. To trudny temat.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
f) Projekt uchwały w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Opocznie 
przy ul. Partyzantów 39A m 63.  

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 10 do protokołu /.  
Mamy tu do czynienia ze zrzeczeniem się spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu osoby, która przebywa w Domu Pomocy Społecznej. To „kawalerka”. Aby 
lokal przyjąć do zasobu mienia komunalnego Notariusz do aktu notarialnego żąda od 
nas takiej uchwały.  
 

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

 
g) Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej, 
położonego wzdłuż drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerem 455.  

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.  
Ideą tej uchwały jest zablokowanie powstania elektrowni wiatrowej.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Jak daleko ten teren położony jest od 
projektowanej drogi S12? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Sprawdziliśmy, nie ma kolizji z S12. 
Wiesław Wołkiewicz – radny - Co z realizacją S12? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Jest                   
w wykazie budowy dróg do 2020 roku.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Co jeśli Gmina nie zdąży z planem? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Bierzemy to pod uwagę.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Obrona ze strony Gminy przed 
wiatrakami może nie być skuteczna. Czy mamy ostateczną decyzję środowiskową? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Tak.  
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – W obowiązującym stanie prawnym 
tylko poprzez opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
bronimy się przed wiatrakami. Dopóki nie będzie znowelizowane prawo, by 
precyzyjnie określić warunki lokalizacji wiatraków narobimy planów, które nie są 
konieczne, a kosztowne. Trzeba apelować o nowelizację prawa w tym zakresie, bo 
gminy są w bardzo trudnej sytuacji.  
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Trwają 
prace w Sejmie nad nowelizacją ustawy o planach miejscowych i prawie budowlanym.  
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Zdzisław Wojciechowski – radny – Czy Inwestor otrzymał warunki zabudowy                               
w Bukowcu? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Jeszcze nie.  
Zdzisław Wojciechowski – radny – Gdyby otrzymał decyzję o warunkach zabudowy 
zagrodowej to nie byłoby to sprzeczne z decyzją dotyczącą lokalizacji wiatraków? 
Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Nie ma 
sprzeczności. Na jeden teren można wydać kilka decyzji o warunkach zabudowy i 
może o nie występować kilku różnych wnioskodawców, którzy wcale nie muszą być 
właścicielem gruntu. Dopiero aby otrzymać pozwolenie na budowę muszą mieć grunt 
lub zgodę na udostępnienie gruntu na cele budowlane.  
 

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

h) Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020”.   

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – przedstawił 
projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /.  
Plan ma na celu poprawę jakości środowiska poprzez redukcję emisji co2. Zostały 
określone organy odpowiedzialne i źródła finansowania. Jest to dokument wymagany 
do ubiegania się o środki zewnętrzne. Zapisy o wiatrakach zostaną z Planu usunięte.  
 

Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały / z informacją o wykreśleniu zapisów na temat elektrowni 
wiatrowych /.  

 
i) Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 

dla gminy Opoczno na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                                
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /.  

 
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  
 

j) Projekt uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego                                
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu                       
Rady Miejskiej w Opocznie.  

 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.   
 

k) Projekt uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego                         
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.  
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.   
 
Adn. 5.  

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Mieczysław Wojciechowski – radny - Zgłaszam potrzebę 2 tablic ogłoszeniowych                        
w miejscowości Kruszewiec Kol.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Należy zgłosić to do Sekretarza. Można to zrobić                       
z Funduszu Sołeckiego.  
Renata Gabryś – radna - Zgłaszam potrzebę 2 słupów ogłoszeniowych na Osiedlu 
„Ustronie”.  
Mieczysław Wojciechowski – radny – Powinien zostać zorganizowany konkurs                         
na najładniejszą posesję.  
Uważam, że należy zmniejszyć liczbę osób w Radach Sołeckich.  
Jan Stępień – radny – Przy obecnym systemie wyborczym do Rad Sołeckich duża 
część wsi nie ma swojego przedstawiciela.  
Barbara Wrzeszcz – Sołtys Stużna Kol. – Po co przeprowadzać wybory przy jednym 
kandydacie na sołtysa i ponosić koszty? 
Zdzisław Wojciechowski – radny – Zatwierdziliśmy uchwałę o sposobie wyboru 
sołtysów. Teraz za późno na wnioski, za chwilę wybory.  
Józef Skorupa – Sołtys Różannej – Co do konkursu – koszty będą wysokie, to 
marnotrawstwo pieniędzy.  
Wybory sołtysów – za późno ten temat jest poruszany. Uważam, że obecny system 
wyborów jest systemem demokratycznym. Gdzie ktoś jest w momencie zgłaszania 
kandydatów – skoro twierdzi, że część wsi nie ma swojego przedstawiciela. Wybory 
przy jednym kandydacie na sołtysa – muszą się odbyć, bo jednocześnie są wybory do 
Rady Sołeckiej. Nie ma co zmieniać obecnego systemu wyborczego.  
Jacek Baran - Sołtys Ostrowa - Chciałem zapytać o Fundusz Sołecki na 2014 rok – 
zadania, na które mieszkańcy wsi przeznaczyli środki z Funduszu nie zostały 
wykonane – przepusty i droga.  Niewykorzystane środki przepadły z winy Urzędu 
Miejskiego.  
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Tak, wszystkie wydatki wygasają z dniem 31 
grudnia. Można napisać wniosek do Burmistrza.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Projekt 
techniczny kosztował 9.800 zł, z reszty zakupiono szlakę i żwir.  
Jacek Baran - Sołtys Ostrowa - Przepusty i droga nie zostały wykonane na kwotę                       
3,5 tys. zł.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Sprawdzę.  
Jan Stępień – radny – Uważam, że obecny system wyborów do Rad Sołeckich nie jest 
demokratyczny. Mieszkańcy powinni mieć możliwość oddania głosu tylko na                                    
1 kandydata do Rady Sołeckiej.  
Józef Skorupa – Sołtys Różannej – Trzeba iść na wybory.  
 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  
Godzina rozpoczęcia komisji 8.00, godzina zakończenia 11.25 
 

9 
 



 
                               Przewodnicząca Komisji  

Protokołowała                                         Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i 
Spraw                                 
Samorządu 

 
Bogumiła Kędziora                                                             Irena Przyborek      
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