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KKoommiissjjaa  RRoollnniiccttwwaa  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa    

VVIIII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc 

                                                                                                                                                                                Waganiec, dnia 10.01.2017 r. 

RG.0012.KR.1.2017 

Protokół Nr 1/2017 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 10 stycznia 2017 roku  

w sali narad nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11 

____________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Pan Jarosław Budny 

udział wzięli: Wójt Gminy – Piotr Kosik, Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Różański oraz 

członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Lista obecności stanowiących załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji J. Budny - o godzinie 15
00

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu 

gości i członków komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 3 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 4 członków przyjętych 

uchwałą Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Jarosław Budny – przewodniczący komisji, 

2. Ewa Pietrus – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Marcin Misiak- członek komisji, 

4. Radosław Zwierzchowski – członek komisji (nieobecny). 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2017 rok. 

3. Podsumowanie spotkania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 04.01.2017 r.  

z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców 

Rolnych. 

4. Sprawy bieżące, korespondencja. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Rolnictwa jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przygotowała plan pracy komisji na 2017 rok - stanowi 

on załącznik do protokołu. 

 

Ad.3 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska otrzymała zaproszenie, na sesji w dniu 29 grudnia  

2016 r., jako przedstawiciel radnych i gminy, na spotkanie w dniu 04.01.2017 r. związane  

z tematem budowy tuczarni w miejscowości Przypust. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych, 

zaprosiło Komisje Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Waganiec, na spotkanie  

z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem (..), które odbyło się dnia 04.01.2017 r. o godzinie 11.00 w sali 

biesiadnej Gala w Zbrachlinie. Głównymi założeniami stowarzyszenia było min. poszanowanie 

prawa do produkcji rolnej, ochrona praw rolników do prowadzenia działalności w zakresie chowu  

i hodowli zwierząt, prawa do rozwoju i modernizacji gospodarstw rolnych, a także szacunek dla 

ciężkiej pracy rolnika. 

Organizatorzy: Kazimierz Szudzik, Marcin Szudzik, Karol Szudzik”. 
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Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wzięła udział w tym spotkaniu, obecni byli: Jarosław 

Budny przewodniczący komisji, Ewa Pietrus – zastępca przewodniczącego komisji, Marcin Misiak 

– członek komisji, Radosław Zwierzchowski – członek komisji. 

Przebieg spotkania, racje rolników i producentów rolnych, są zawarte w złączniku do protokołu, 

artykuł Gazety Aleksandrowskiej. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, stwierdza, że rolnicy producenci trzody chlewnej 

oczywiście bronią swoich racji, i uważają, że pozostali mieszkańcy gminy powinni się 

przystosować do tych warunków. Jednak pozostali mieszkańcy mają już dwie chlewnie  

w miejscowości Przypust i znoszą te uciążliwe warunki. Dlatego jest taki oddźwięk tych 

mieszkańców i ościennych miejscowości.  

 

Mieszkańcy wsi: Przypust, Szpitalka, Wójtówka i Wólne zwrócili się do Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Przypust, Szpitalka, Wójtówka, Wólne, właśnie  

w związku z planowaną budową tych tuczarni. 

 

Wójt Gminy na posiedzeniu w dniu 27.12.2016 r. zwrócił się z zapytaniem do Komisji o wskazanie 

terenów dla chlewni przemysłowych. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska uważa, że najlepszym sposobem jest podjęcie decyzji 

przez mieszkańców gminy Waganiec. W związku z powyższym Komisja zwraca się z prośbą do 

Wójta Gminy o rozesłanie ankiet do mieszkańców gminy Waganiec w celu zebrania informacji 

dotyczących rozmieszczenia tego typu inwestycji na terenie gminy. Przygotowała ankietę, z prośbą 

o przekazanie do sołtysów gminy Waganiec. 

Pismo wraz z załącznikiem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencyjne – brak. 

 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.6 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Jarosław Budny godz. 17
10  

zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                                                  Przewodniczący Komisji : 

Jarosław Budny                                                                                                                   
                                                                                                                                                  Jarosław Budny  


