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PROTOKÓŁ NR 7/15 
z posiedzenia  

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
w dniu 23 lipca 2015 r. 

 
 

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. Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w roku 
2015”. 

2. Materiały siewne- perspektywy i zagrożenia związane z GMO.   
3. 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.  

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji.  
 

 
Adn. 1.  

 
Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w roku 2015”. 
 
Stanisława Bednarczyk-naczelnik Wydziału RiGG-Przedstawiła wykaz rolników 
zgłoszonych do konkursu /załącznik nr 2 do Protokołu/. Kandydatami są: Leszek 
Kocemba zam. w Karwicach, Grzegorz Ślęzak zam. w Opocznie, Iwona i Paweł 
Chmal zam. w Ogonowicach, Wioletta i Artur Mokrowieccy zam. w Bukowcu 
Opoczyńskim, Krystyna i Mieczysław Panfil zam. w Kraśnicy, Agata i Józef 
Adamczyk zam. w Kraśnicy, Zofia i Andrzej Koneccy zam. w Libiszowie. Ostatnio 
wpłynęła jeszcze jedna kandydatura Heleny i Edwarda Bombów zam. w Bielowicach. 
 

Komisja głosami: za – 5,  przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
kandydatów do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w roku 2015”. 

 

Adn. 2. 
 
Materiały siewne- perspektywy i zagrożenia związane z GMO. 
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Mirosław Karasiński-WIORiN Odział Opoczno- Przedstawił materiał na temat 
materiałów siewnych, perspektyw i zagrożeń związanych z GMO/załącznik nr 3 do 
Protokołu/. Przekazał informację , że GMO to według dyrektywy 2001/18/WE 
„organizm inny niż organizm człowieka w którym materiał genetyczny został 
zmieniony z wykorzystaniem technik inżynierii genetycznej w sposób nie wchodzący 
w warunkach naturalnych, na skutek krzyżowania i/lub naturalnej kombinacji”. 
Modyfikacja genetyczna polega zatem na wszczepieniu do genomu biorcy fragmentu 
DNA z innego organizmu, który jest odpowiedzialny za daną cechę. Przeniesiony gen 
to tzw. Transgen. Po przeniesieniu transgenu do genomu biorcy jest on na stałe 
włączony do genomu gospodarza i będzie  trwale przekazywany organizmom 
potomnym. W ten sposób modyfikuje się soję, kukurydzę, rzepak, tytoń. Proces 
wprowadzania do obrotu podlega przepisom wspólnotowym i nie ma możliwości, aby 
poszczególne państwa członkowskie samodzielnie decydowały o wprowadzeniu bądź 
nie wprowadzeniu danego produktu. 
Udzielił informacji gdzie mieści się Wojewódzki Inspektoriat Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Opocznie, przy ul. Sobieskiego 1. 
Mieczysław Wojciechowski-zastępca Przewodniczącej Komisji-Od ilu lat produkty 
GMO są w obrocie? 
Mirosław Karasiński-WIORiN Odział Opoczno- Soja ma krótką historię uprawy w 
Polsce. GMO w Polsce nie podlega żadnym sankcjom.  
Iwona Sałaj-ODR w Brudzewicach Oddział w Opocznie- Poinformowała o wnioskach 
składanych przez rolników  na zwrot kwoty za materiały na zasiew od czerwca do 
lipca tego roku.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

Adn. 3. 
 
Zapytania i wolne wnioski. 
 
Stanisława Bednarczyk-naczelnik Wydziału RiGG- Dużo mówi się na temat suszy np. 
w Kutnie, Łęczycy, czy u nas to zjawisko występuję? 
Jan Wojewódzki-sołtys Bukowca Op.- Prosi o drogę przez las w kierunku Kraśnicy, 
bo jest problem z dojazdem. 
Robert Wiktorowicz-podinspektor ZSSiOL- Poinformował, że do urzędu zgłaszane są 
przypadki barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opoczno. Mieliśmy jedno 
zgłoszenie na osiedlu Milenijnym, osiedlu Gorzałków i w Libiszowie. Barszcz 
Sosnowskiego jest usuwany sekatorem, reagujemy na każde zgłoszenie. Posiadamy 
zdjęcia, które gatunki tego Barszczu są najgroźniejsze. Zrobiło się o tym głośno w 
mediach. 
Mieczysław Wojciechowski-zastępca przewodniczącej Komisji- Ceny porzeczek w 
skupie to 0,30-0,40 gr, a w sklepie 1,50 zł. Uważam, że pan poseł Telus powinien 
zapytać o to ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 
Renata Gabryś-radna- Dzisiaj kupowałam porzeczki to były po 3 zł, rozgorzała 
dyskusja ze sprzedawcą, czy to opłaca się uprawiać i zbierać. 
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Jarosław Jurowski-radny- Ja proponuję od razu do Ministra Rolnictwa, po co do posła 
Telusa ? 
 
Mieczysław Wojciechowski - zastępca przewodniczącej Komisji- złożył wniosek o 
wyjaśnienie cen porzeczek dlaczego cena w sklepie jest kilka razy wyższa niż 
kwota, którą otrzymali rolnicy za porzeczki.  
Zaapelował również by była wyszczególniona cena na produktach jaką kwotę 
dostał rolnik za produkt, a jaka jest cena w sklepie do Pana Roberta Telusa oraz 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Komisja głosami: za – 5,  przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła wnioski Mieczysława 
Wojciechowskiego. 

Marcin Karbownik-sołtys Wygnanowa- Dlaczego na drogach gminnych nie ma 
pracownika z urzędu który by nadzorował pracę budowlańców, bo robią co chcą? 
Pytanie skierowane do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. 

Krystyna Świerczyńska-sołtys Sitowej- W zeszłym roku był przeprowadzony remont 
drogi i już są skargi, niedomówienia. Była komisja wyjazdowa przyjechali, a mnie 
wtedy nie było nie zostałam poinformowana. 

Jarosław Jurowski-radny- złożył wniosek, aby był lepszy przepływ informacji 
pomiędzy Urzędem, a sołtysami. Informować wcześniej o kontroli komisji Rady 
Miejskiej. 
 
Andrzej Snopczyński-naczelnik WTI- Mam jednego pracownika Tadeusza 
Piekarskiego który nadzoruje pracowników oraz pięciu pracowników 
interwencyjnych. Pan Piekarski nie jest w stanie ogarnąć wszystkich budów, proszę 
dzwonić bezpośrednio do mnie. 
Franciszek Cieślik-sołtys Sobawin- Będę bronił tego wydziału, ponieważ Pan 
Piekarski zawsze wcześniej do mnie dzwoni i informuje, że przyjedzie. 
Mieczysław Wojciechowski-zastępca przewodniczącej Komisji- Czy coś wiadomo na 
temat tegorocznych Dożynek? 
Anna Zięba-Zastępca Burmistrza-  Dożynki zostały ustalone pomiędzy Gminą 
Opoczno, Starostwem Powiatowym oraz Parafią św. Bartłomieja. 
Wiesław Wołkiewicz-radny- Jesteśmy gospodarzami tych dożynek. Zostaną 
przeprowadzone Dożynki ogólne. Odbędą się 23 sierpnia. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.15  
 
 

                               Przewodnicząca Komisji  
Protokołował                                         Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i 

Spraw                                 
Samorządu 
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Andrzej Monik                                                                     Irena Przyborek     
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