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PROTOKÓŁ NR 1/2016 
z posiedzenia  

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 
w dniu 25 stycznia 2016r. 

 
 

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 2015r. 
2. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2015 rok. 
3. Sprawozdanie z prac Komisji za 2015 rok.  
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 
/załącznik nr 2 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 
Komisji.  
 
Ad.1. 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2015r. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 12/15 z dnia 22 grudnia 2015r. 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 protokołów.  
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół w wersji 
przedłożonej.  
 

Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół                                    
z posiedzenia Nr 12/15 z dnia 22 grudnia 2015r.  

 
Ad.2. 

Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2015 rok. 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – przedstawił informację / załącznik nr 3 do protokołu /.  
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Mariola Klimek – Kierownik ZUK – W tym miesiącu wysypaliśmy 232 tony soli,                     
525 ton piachu i przejechaliśmy ok. 2 tys. km.  
Drogi są podzielone na 3 kategorie – I, II i III – drogi na zgłoszenie.  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Jest 4 zarządców dróg: są drogi krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe i gminne.  
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op. – Należałoby wprowadzić oznakowanie 
pojazdów.  
Mariola Klimek – Kierownik ZUK – Nasze pojazdy są oznakowane.  
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący - W jaki sposób drogi są 
posegregowane na kategorie? 
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Drogi główne to drogi po których kursuje komunikacja 
miejska. Drogi boczne to druga kategoria, a drogi gruntowe do pól to trzecia kategoria.  
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący - Jak wygląda odśnieżanie 
odcinka drogi w Kruszewcu od skrzyżowania przy szkole do Buczka?  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – Gmina Opoczno odśnieża swój odcinek, a Gmina Poświętne 
swój.  
Mieczysław Wojciechowski – Wiceprzewodniczący - Tam jest problem z 
wykręceniem.  
Mariola Klimek – Kierownik ZUK – Wiemy o tym i często pomagamy odśnieżając ten 
odcinek.  
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej – W trzeciej kategorii jest 
najwięcej dróg, a są odśnieżane na zgłoszenie. Czy sołtysi mają o tym wiedzę? Proszę 
przygotować taką informację dla nich.  
Mariola Klimek – Kierownik ZUK – Tak było przez lata. Sołtysi o tym wiedzą i my 
też znamy te drogi na pamięć. Nawet jak oni nie dzwonią to my dzwonimy i pytamy, a 
jak  są większe opady to sami wysyłamy tam pług.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

Ad.3. 
Sprawozdanie z prac Komisji za 2015 rok.  

 
Komisja opracowała i przyjęła do wiadomości sprawozdanie. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad.4. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję: 
 
A) Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.  

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno–Inwestycyjnego - przedstawił 
informację / załącznik nr 5 do protokołu /.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Proszę, by zrezygnować ze żwiru, szkoda materiału                    
i pieniędzy.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno–Inwestycyjnego – Żwir jest 
niezbędny. Najpierw jest żwir, potem tłuczeń. Uważam, że całkowita rezygnacja ze 
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żwiru nie jest dobra. Największe zapotrzebowanie jest na szlakę, która chłonie wodę.  
Tadeusz Tomasik – Sołtys Kraśnicy – Miała być zrobiona Kraśnica Podedworna                     
300 metrów, a zrobiono tylko 150 metrów. Jaki był koszt tej pracy? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno–Inwestycyjnego – Zadanie 
zostało zrealizowane w wyniku zapytania o cenę. To była najniższa oferta. Decyduje 
rozstrzygnięcie przetargowe i rozsądek. Zadanie wykonane, jest kolejny odcinek 
zaplanowany przez Państwa.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 
B) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:  

 
a) uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029.  

Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 6 do protokołu 
/.  
Jarosław Jurowski – radny – Przesunięcie inwestycji budowy drogi dojazdowej do 
cmentarza na ul. Rolnej jest złe, gdyż już jest potrzeba organizacji tam pochówków.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Jeśli chodzi o miejsca pochówku to 
poświęcenie cmentarza odbędzie się na wiosnę.  Jeśli chodzi o drogę tymczasową to 
odpowie Naczelnik Snopczyński.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Mamy 
gotową dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę. Cmentarz – realizujemy 
pierwszy etap. Całość obejmuje 5 ha. Pierwszy etap to koszt 7 tys. zł 600 metrów kw. 
Droga dojazdowa ma długość 600 metrów, długość cmentarza to 300 metrów. Koszt 
wykonania drogi dojazdowej to 3 mln zł, o nawierzchni asfaltowej, parkingi, chodnik. 
W tym roku wykonamy oświetlenie uliczne i drogę o nawierzchni gruntowej, bo nie 
stać nas na wykonanie drogi asfaltowej. Jak poprawi się pogoda to wchodzimy z 
robotami. W międzyczasie Spółka PGK musi wykonać wodociąg.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Prognoza finansowa jest na 4 lata. Oferta jest skromna. 
Nie ma wizji rozwoju ani w kierunku dalszej kanalizacji, ani gazyfikacji. Opoczno 
znajduje się na liście najbardziej zatrutych miast – w tym kierunku również nic się nie 
planuje. Zadania są wykreślane lub przesuwane w czasie, a projekty techniczne tracą 
wartość.  
Irena Przyborek – Przewodnicząca – Pisaliśmy o nakładkę bitumiczną 1:1 ze 
Starostwem. Starostwo odpowiedziało, że nie przeznaczy pieniędzy na ten cel. Co 
dalej? Nie jest to zapisane w WPF.  
Barbara Bąk – Skarbnik – W WPF nie zapisujemy wszystkich zadań, bieżących czy 
rocznych nie ujmujemy. Na dzień dzisiejszy tego zadania nie ma  ujętego w prognozie. 
Burmistrz będzie decydował, czy będziemy udzielać pomocy dla Powiatu,                                  
czy będziemy realizować tylko nasze zadania.  
Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op. – Jest projekt na drogę w Bukowcu 
„Komorniki”, w tym roku przeznaczamy pieniądze na „Górki”, a kanalizacja nie jest 
zakończona.   
Barbara Bąk – Skarbnik – Co do kanalizacji nie wiem. Na dziś żadne pieniądze nie są 
zabezpieczone.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Ten 
planowany etap jest zakończony, ale jest jeszcze dużo do realizacji. Pozostało 18 
miejscowości wiejskich do skanalizowania i 2 oczyszczalnie ścieków. Potrzeba 50 
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mln, żeby zakończyć kanalizację Gminy. To jest to co po stronie Gminy.  
Jeśli chodzi o drogę „Komorniki” to jest projekt techniczny, dokumentacja, wartość 
zadania 800 tys. zł, 50% dofinansowania.  
Irena Przyborek – Przewodnicząca – Ile lat potrwa kanalizacja Gminy? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Minimum 5 
lat. Jeśli WFOŚiGW odblokuje możliwość pozyskania pożyczek.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Droga do cmentarza – jaka szerokość, czy chodnik jest 
uwzględniony i czy idzie tym samym śladem? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Drogę trzeba 
wytyczyć. Czy jej ślad będzie pokrywał się z obecnym trudno mi powiedzieć. Chodnik 
jednostronny, droga o nawierzchni gruntowej, ale trzeba wykonać oświetlenie drogi za 
150 tys. zł – dokumentacja na oświetlenie jest. Bramy wjazdowe są dwie – od strony 
Opoczna i Woli Załężnej.  
Marek Wijata – Sołtys Sołka – W uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
naszego wniosku jest zdanie „nie jest zgodne ze Strategią Gminy”. Co to znaczy?  
Barbara Bąk – Skarbnik – Nie jest ujęte w prognozie na lata następne.  
Krystyna Rytczak – Sołtys Libiszowa Kol. – W sąsiednich Gminach mówi się                               
o pozyskiwaniu funduszy na kolektory słoneczne i fotowoltaikę. Czy będziemy mieli 
szerszy dostęp do takich inwestycji? Czy u nas przewiduje się tego typu inwestycje?  
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej                            
i Ochrony Środowiska – W Opocznie znacznie przekroczone są normy w kwestii 
zanieczyszczenia powietrza. Będziemy zabiegać o przystąpienie do programu 
„Poprawa jakości powietrza KAWKA”. Został złożony wniosek do WFOŚiGW i jeśli 
otrzymamy środki to przystąpimy do realizacji programu. Program wiąże się z 
wymianą pieców. Zadeklarowaliśmy też przystąpienie do programu 
„Termomodernizacja domów jednorodzinnych”. To program wdrożony przez 
NFOŚiGW i obejmuje prace dociepleniowe, instalacje cieplne i źródła ciepła.   
Barbara Bąk – Skarbnik – Program KAWKA dotyczy tylko terenu miasta.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Skoro sprawa kanalizacji przeciąga się w czasie to 
może należałoby pomóc w realizacji przydomowych oczyszczalni. 
Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie - Spróbujmy 
dotrzeć do innych samorządów, zorientujmy się jak to wszystko funkcjonuje gdzie 
indziej.  
Jeśli chodzi o budowę dróg – droga do Janowa Karwickiego została zniszczona przy 
okazji budowy obwodnicy. Trzeba spróbować negocjować ze Starostwem 
Powiatowym. Przy sytuacji finansowej Gminy trudno będzie partycypować w 
wysokości 50%:50%. Gmina nigdy nie odmawiała pomocy (Policja, drogi, umorzenia 
– Szpital), a współpracy ze Starostwem nie ma. Jest pilna potrzeba przeprowadzenia 
rozmów ze Starostwem Powiatowym na temat inwestycji drogowych /partycypacji w 
kosztach inwestycji/.  
Temat sanitacji - czy Gmina ma obowiązek  wykonania jej w 100%? Są głosy, że tak                   
i że będą z tego tytułu kary. Trzeba to sprawdzić. Wskaźniki koncentracji – co dalej?, 
czy mamy szansę pozyskać środki, jeśli nie są osiągnięte wskaźniki?  
Pamiętajmy, że możemy wystąpić do Marszałka o realizację dróg dojazdowych do pól. 
W ubiegłym roku odpuściliśmy ten temat. Nie powtórzmy błędu. Najważniejszą 
inwestycją jest sanitacja i drogi, które powinny być realizowane.  
Barbara Bąk – Skarbnik – W kwestii dróg do pól – jest ujęta jedna droga Mroczków 
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Duży – Stużno Wieś. Do końca lutego jest składanie wniosków.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Powiat 
wystąpił o wspólną realizację w roku 2016 pięciu dróg: 
- budowa chodnika i zatoki autobusowej w Bielowicach, 
- przebudowa nawierzchni drogi asfaltowej w Bielowicach,  
- zatoka autobusowa Sielec przy szkole,  
- chodnik w Woli Załężnej w kierunku Zameczka, 
- Kraśnica nakładka asfaltowa od drogi wojewódzkiej.  
Na wszystkie odpowiedzieliśmy odmownie, z uwagi na brak środków.  
Jeśli chodzi  o kanalizację sanitarną – wymóg zakończenia był do 2015 roku, ale dla 
zadań zapisanych w Programie KPOŚK i to zostało wykonane. Pozostałe 
miejscowości                            z uwagi na wskaźniki nie łapią się do tego programu. 
Jedynymi środkami, po które możemy sięgnąć są środki z WFOŚiGW w formie 
pożyczki i w ten sposób możemy realizować zakończenie kanalizacji dla tych 18 
miejscowości.  
Z przydomowych oczyszczalni mieszkańcy mogą korzystać indywidualnie                                    
z WFOŚiGW. Czy Rada Miejska podejmie uchwałę, by dofinansować koszt budowy 
odnawialnych źródeł ciepła to leży w ramach kompetencji Rady. Różnie w Gminach 
jest to rozwiązane.  

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

b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego.  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu /.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Co roku Gmina Opoczno udziela tego wsparcia?  
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – Tak.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Czy inne Gminy również? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – Tak,                     
też mają swój wkład.  

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

c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów 
Mazowiecki.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.  
Będzie autopoprawka: w § 1 wykreślić „i” oraz w § 3 dopisać: „do zawarcia którego 
upoważnia się Burmistrza Opoczna”.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Gdzie dzieci były do tej pory rehabilitowane? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
Rehabilitację prowadzi Fundacja „Uśmiech Dziecka to nasz cel”, ale nie takich małych 
dzieci.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Kwota 4 tys. zł to mała kwota. Czy to wystarczy dla 
wszystkich chętnych osób? 
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – Ten 
projekt uchwały jest po raz pierwszy. Chcemy sprawdzić jak to będzie funkcjonować, 
jakie będzie zainteresowanie rodziców i ile dzieci skorzysta z rehabilitacji.  
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Grzegorz Wołąkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – W 
poprzedniej uchwale brakuje takiego rozpisania kosztów jak w tej.  

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

d) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2016 rok.   
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu/.  
Opinia RIO jest pozytywna, odczytam ją na sesji.  
Elżbieta Dorocińska – radna – Zakup gruntów – gdzie i na jaki cel? 
Barbara Bąk – Skarbnik – To ciąg dalszy wykupu pod cmentarz.  
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – Jeśli 
pozostaną środki z tego zadania to przeznaczymy je na przedłużenie Strefy 
Przemysłowej, na tereny inwestycyjne.  
Elżbieta Dorocińska – radna – To bardzo skromny budżet. Nie byłam przekonana do 
Funduszu Sołeckiego, bo  to rozdrobnienie środków.  Zmieniłam zdanie. Gdyby nie on 
to na wsi nie byłoby inwestycji.  
Proszę, aby inwestycje, na które są zapisane w budżecie projekty techniczne, były 
realizowane.  
Jarosław Jurowski – radny – Zakup nieruchomości przy ul. Zjazdowej – dla ilu osób? 
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta - Dla 4 rodzin. 
Jarosław Jurowski – radny – Może należałoby przejąć budynek po Starostwie 
Powiatowym na ul. Rolnej na adaptację na mieszkania socjalne? Co dalej z budynkiem 
po Policji? Proszę o informację na temat projektów zakupu samochodów strażackich?  
Barbara Bąk – Skarbnik – Tym zajmuje się Wydział Funduszy Unijnych. Budynek po 
Policji przeznaczony jest do sprzedaży. Z budynkiem OPS-u nie możemy nic zrobić, 
gdyż jeszcze nie zostało przeniesione prawo własności.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Byłem z Burmistrzami na wizji lokalnej                       
w budynku OPS-u. Tam mieszczą się też Warsztaty Terapii Zajęciowej. Pojawił się 
pomysł, by Jadłodajnię przenieść w inne miejsce. Dopóki stan prawny nie zostanie 
uregulowany to nie możemy inwestować  w ten budynek.  

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

       
e) 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 ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 10 do protokołu /.  

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

 
f) upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy 

Opoczno porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań                  
z zakresu ochrony zdrowia.  

Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 11 do protokołu /.  
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Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.               

g) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, 
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno.  

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały / załącznik 
nr 12 do protokołu /.  

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

 
Ad.5. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 

Elżbieta Dorocińska – radna – Jeśli ktoś mieszka i prowadzi działalność gospodarczą 
poza Gminą Opoczno i chce u nas rozpocząć działalność to musi to zgłosić? Chodzi 
mi o dyskotekę w Bukowcu Op. Została zamknięta, potem otworzył ją ktoś inny.  
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – Sprawdzimy.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Mamy drogi bitumiczne. Czy możliwe jest frezowanie 
i nałożenie nawierzchni ścieralnej? 
Mieszkańcy ul. Staromiejskiej są zainteresowani gazyfikacją. Czy można ściągnąć 
osobę z PSG? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Jest możliwe 
frezowanie nawierzchni, ale trzeba wykonać dokumentację techniczną, a wtedy są 
dwie warstwy – warstwa ścieralna i warstwa wiążąca.  
Wiesław Wołkiewicz – radny – Jaki jest koszt kilometra? 
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Robiliśmy                    
w ubiegłym roku 800 metrów Stużno Kamienna Wola za 160 tys. zł.  
Spotkanie w sprawie gazociągu odbędzie się w I półroczu bieżącego roku i wyjaśni 
wątpliwości.  
Lucyna Żabińska - Sołtys Klin – Droga łącząca „Świerczynę” i Opoczno Południe 
przez las – są pomalowane drzewa do wycięcia.  
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego – Nie mam 
takiej informacji.  
 
 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  
 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 11.10 
 
 
 

                              Przewodnicząca Komisji  
Protokołowała                                        Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej                                 

i Spraw Samorządu 
 
Bogumiła Kędziora                                                               Irena Przyborek  
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