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Protokół Nr 1/2019 

z posiedzenia Rolnictwa Gospodarowania, Mieniem Komunalnym i Inwestycji 

z dnia 18 stycznia  2019 r. 

 

 Dnia 18 stycznia 2019  r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, 

Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji w którym udział wzięli jej 

członkowie, przewodnicząca rady gminy, wójt gminy, inspektor ds. gospodarki 

odpadami komunalnymi oraz sołtysi. 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca  rady gminy, która przywitała obecnych 

po czym przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

Radny Edward Żychlewicz zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Juchniewicz na 

Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym                     

i Inwestycji. 

Kandydaturę radnej poparła również radna Mirosława Ciesielska. 

Radna wyraził zgodę na kandydowanie. 

Członkowie komisji jednogłośnie wybrali radną Panią Małgorzatę Juchniewicz na 

Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym                       

i Inwestycji. 

( 5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych ) 
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Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym                     

i Inwestycji zgłosiła kandydaturę radnej Mirosławy Ciesielskiej na swojego zastępcę. 

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Członkowie komisji jednogłośnie wybrali radną Panią Mirosławę Ciesielską na 

Zastępcę Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym i Inwestycji. 

( 5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych ) 

 

Ad. 3 

Na posiedzenie przyszła radna Anna Ogrodowska. 

Uwag do przedstawionego przez przewodniczącą komisji planu pracy na rok 2019 nie 

zgłoszono. 

Za przyjęciem planu pracy w przedstawionym brzmieniu głosowało 6 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

 

Ad. 4 

W ramach spraw bieżących radni zgłosili następujące uwagi: 

- radny Włodzimierz Woźniak zapytał o lustra drogowe oraz  

Pani wójt odpowiedziała, że lustra są zamówione i będą instalowane. Pani wójt 

poinformowała, iż 7 drzew zostało zbadanych, wkrótce wniosek w sprawie ich 

wycięcia będzie skierowany do starostwa. Nie wiadomo czy, nie będzie potrzebna 

jeszcze opinia RDOŚ, jeśli tak to i o to wystąpimy. 

- radna Mirosława Ciesielska zwróciła uwagę na potrzebę czyszczenia studzienek                

i kradzieże pokryw. Wskazała również na bardzo przechyloną rynnę, która 

spowodowała powstanie niebezpiecznego leju. 

Pani wójt poinformowała, iż studzienki są czyszczone. Działalność spółki wodnej jest 

ograniczona ze względu na słabo spływające składki. Jednak udało się nam uzyskać 

dofinansowanie na spółkę, o co wystąpimy również i w tym roku. 

- radna Paulina Łapciak zwróciła uwagę na rozlewiska znajdujące się przy zjeździe              

z wiaduktu nad autostradą. 
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Pani wójt wyjaśniła, iż odwodnienie było wykonywane przez GDDKIA. Pani wójt 

dodała, że jeśli istnieje taki problem wystarczy zrobić zdjęcia przesłać do niej aby 

mogła wraz z pismem monitującym w sprawie przesłać je wykonawcy. 

- radny Edward Żychlewicz wystąpił z prośbą o oznaczenie świetlic wiejskich                   

w Kałęczynku i innych. Ponadto wskazał, iż pierwsza lampa fotowoltaiczna                       

w Kaźmierzewie nie świeci. 

Pani wójt, iż z oznaczeniem świetlic wiejskich nie ma problemu. Co do lamp 

fotowoltaicznych z uwagi na pochmurną pogodę świecą znacznie  krócej. Jednakże 

stan wskazanej lampy zostanie sprawdzony. 

- radna Anna Ogrodowska wskazała na lampy uliczne, które nie świecą. 

Pani wójt wskazała, iż najlepiej zgłosić to do sekretariatu, skąd e-mailowo 

zawiadamiamy energetykę o awariach czy nieświecących lampach. 

 

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi omówiła: 

- konieczność i zasady składania nowych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych 

( konto wpłaty pozostaje bez zmiany jeśli nie zmienił się płatnik, druczki wpłat będą 

rozprowadzone w najbliższym czasie ), 

- sposób odbioru odpadów przez przedsiębiorstwo Saniko ( reklamacje na usługi firmy 

należy zgłaszać do urzędu gminy ), 

- harmonogram odbioru odpadów ( sołtysi sołectw, które nie otrzymały dotąd 

harmonogramów otrzymali odpowiednią ilość harmonogramów do rozprowadzenia ). 

  

Ad. 5 

Przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za przybycie po czym dokonała 

zamknięcia posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji  

 Małgorzata Juchniewicz 

Protokołowała:           

Inspektor ds. obsługi rady gminy       

Aleksandra Bednarek         
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Plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym                         

i Inwestycji na 2019 rok 

 

Lp. 

 

Tematyka 

 

Termin realizacji 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

Opracowanie planu pracy na 2019 rok  i przedłożenie do 

zatwierdzenia Radzie Gminy. 

 

Informacja o pozyskiwaniu zewnętrznych środków na 

poprawę infrastruktury terenów wiejskich. 

 

Spotkanie z Kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. 

 

Zapoznanie się z działalnością ODR prowadzoną na 

terenie gminy Lubanie przez jej przedstawiciela. 

 

Spotkanie z Lekarzem Powiatowym Weterynarii. 

 

Spotkanie z przedstawicielem koła łowieckiego na temat 

form szacowania szkód w uprawach rolnych 

spowodowanych przez zwierzynę leśną oraz odstrzału lisa 

i dzika( posiedzenie  z udziałem sołtysów ). 

 

I kwartał 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

    3. 

 

 

Zapoznanie się z działalnością KGW na terenie gminy. 

 

Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za        

2018 rok. 

 

Informacja w sprawie realizacji bieżących wniosków 

Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym i Inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II kwartał 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2019 roku. 

 

Przyjęcie informacji o wykonaniu zadań inwestycyjno- 

gospodarczych w roku 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

III kwartał 
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3. 

 

4. 

Przyjęcie informacji w sprawie badań zasobności gleb.         

 

Informacja o działaniach na rzecz uregulowania 

stosunków wodnych (melioracja wraz z konserwacją 

rowów melioracyjnych, przepustów i przejazdów, komisja 

z udziałem przedstawiciela WZMiUW oraz 

Nadleśnictwa). 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na rok 2020. 

 

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lubanie na 2020 

rok. 

 

 

 

 

IV kwartał 

 

 

 

 

 

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb                   

i problemów zgłoszonych w trakcie pracy. 

                                                         


