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KKoommiissjjaa  RRoollnniiccttwwaa  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa    

VVIIII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc 

                                                                                                                                                                                Waganiec, dnia 14.02.2017 r. 

RG.0012.KR.3.2017 

Protokół Nr 3/2017 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 14 lutego 2017 roku  

w sali konferencyjnej parter budynku 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 , 

Radca Prawny Tomasz Mroczkowski 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. 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2016 rok. 

3. Sprawy bieżące, korespondencja. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Rolnictwa jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przygotowała informację z pracy komisji za 2016 r. 

 

Komisja Rolnictwa i ochrony Środowiska została powołana na podstawie uchwały Rady 

Gminy Waganiec Nr I/8/14 z dnia 27 listopada 2014 roku, w składzie: 

Przewodniczący Komisji – Budny Jarosław 

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pietrus Ewa 

Członek Komisji – Misiak Marcin 

Członek Komisji –Zwierzchowski Radosław. 

 

W roku 2016 pracowała na podstawie planu pracy komisji na 2016 r. i odbyła czternaście 

protokołowanych posiedzeń, w posiedzeniach uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy, Wójt 

Gminy, Skarbnik Gminy oraz zapraszania goście zgodnie z tematyką przyjętego planu pracy. 

 

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 roku, komisja przygotowała plan pracy 

Komisji na 2016 rok. 

 

W dniu 3 lutego 2016 roku, zapoznawała się z dokumentacją postępowań w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć budowy dwóch obiektów 

inwentarskich - tuczarni i jednego obiektu inwentarskiego - tuczarni w miejscowości Przypust 

gmina Waganiec. 
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Na tym posiedzeniu komisja złożyła trzy wnioski do Wójta Gminy: o zlecenie zewnętrznemu 

podmiotowi wykonania kontr - raportu do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

dla inwestycji polegającej na budowie trzech obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą - obręb Przypust, gmina Waganiec na działce o nr ewid. 73/6.; o wspólne posiedzenie 

Stałych Komisji Rady Gminy Waganiec w sprawie planowanych inwestycji w obrębie 

miejscowości Przypust polegających na budowie trzech tuczarni; o obecność radcy prawnego na 

tym posiedzeniu. 

Komisja zapoznała się również z zawiadomieniem z Komendy Powiatowej Policji  

w Aleksandrowie Kujawskim, na konsultacje społeczne z zakresu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego dla mieszkańców gminy Waganiec. 

 

Na następnym posiedzeniu w dniu 3 marca 2016 r. przygotowano sprawozdanie z pracy komisji 

za 2015 rok. 

  

W dniu 29 marca 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, na którym 

komisja analizowała projekty uchwał kierowane na obrady XI sesji.  

Na tym posiedzeniu poruszany był również temat planowanych inwestycji w obrębie 

miejscowości Przypust polegających na budowie trzech tuczarni, zapoznano się z Raportem  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie trzech 

obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obręb Przypust, gmina Waganiec na 

działce o nr ewid. 73/6. 

 

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 12 kwietnia 2016 r. pracowania nad sprawdzeniem 

hydrantów i drożności przepustów na terenie Gminy Waganiec, informacji udzielał Insp. ds. 

rolnictwa i ochrony środowiska oraz Prezes OSP Zbrachlin, przyjmując wniosek, aby w każdym 

sołectwie na terenie gminy był sprawny jeden hydrant. Zapoznano się również z informacją  

o budowach dróg gminnych oraz zapoznano się z organizacją i zabezpieczeniem  

I Nadwiślańskiego Biegu Charytatywnego. 

 

W dniu 26 kwietnia 2016 r. komisja rolnictwa wraz z pozostałymi komisjami Rady Gminy 

opiniowała projekty uchwał kierowanymi na obrady XII sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia  

2016 r. 

 

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2016 r. zapoznano się ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2015 rok - wyjaśnień udzielała Skarbnik Gminy. Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

Waganiec za 2015 rok. 

W dniu 21 czerwca 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, na 

którym pracowano nad projektami uchwał kierowanymi na obrady XIV sesji Rady Gminy  

w dniu 27 czerwca 2016 r. 

 

Na dziewiątym posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2016 r. komisja spotkała się z Komitetem 

Organizacyjnym Dożynek Gminno - Parafialnych, pracownikami Urzędu Gminy, przedstawicielami 

OSP oraz przedstawicielami Zespołu „Zbrat” w celu ustalenia organizacji Dożynek Parafialno – 

Gminnych wraz z obchodami 25- lecia utworzenia Gminy Waganiec, które odbyły się w dniu  

4 września 2016 r.  

 

Następne posiedzenie odbyło się w dniu 30 sierpnia 2016 r., było to wspólne posiedzenie 

stałych komisji Rady Gminy, komisja analizowała wykonanie budżetu gminy Waganiec  

za I półrocze 2016 r. – opiniując je pozytywnie. Zapoznano się również z projektami uchwał 

kierowanymi na XVI sesje w dniu 31 sierpnia 2016 r.   

 

W dniu 22 listopada 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy, 

analizowano projekty uchwał na XVIII sesje Rady Gminy w dniu 23 listopada 2016 r. Komisja 

Rolnictwa również na tym posiedzeniu analizowała stawki i opłaty podatkowe na 2017 r. 

proponowane przez Wójta Gminy, przyjmując je pozytywnie. 
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Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 1 grudnia 2016 r., na którym pracowano nad analizą 

projektu budżetu gminy Waganiec na 2017 r., komisja po analizie wniosła do Wójta Gminy  

o zwiększenie środków na remonty dróg gminnych. 

 

W dniu 20 grudnia 2016 r., komisja rolnictwa wspólnie w pozostałymi komisjami Rady Gminy 

analizowała autopoprawki do budżetu gminy Waganiec na 2017 rok. Po dyskusji autopoprawki 

zostały przyjęte przez komisje jednogłośnie. 

 

 Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w dniu 27 grudnia 2016 r., na tym posiedzeniu 

komisja zapoznała się z pismem mieszkańców wsi: Przypust, Szpitalka, Wójtówka, Wólne  

w sprawie podjęcia uchwały na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2016 r. o rozpoczęciu prac nad 

ustanowieniem planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przypust, Szpitalka, Wójtówka, 

Wólne, wniosek z podpisami mieszkańców wymiennych wsi. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska większością głosów postanowiła przedłożyć wniosek do 

Wójta Gminy Waganiec, opiniujący pozytywnie wniosek mieszkańców i zwróciła się do Wójta o 

przygotowanie na najbliższą sesje Rady Gminy Waganiec projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzeni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: 

Przypust, Szpitalka, Wójtówka i Wólne. 

 

Na posiedzeniach w większości uczestniczyli wszyscy członkowie komisji, plan pracy komisja 

zrealizowała. 

 

Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Waganiec  

w Biuletynie Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  

 

Ad.3 

Sprawy bieżące, korespondencyjne. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska ponownie poruszyła temat budowy chlewni 

przemysłowych w miejscowości Przypust, i wniosku komisji w sprawie przeprowadzenia ankiet 

związanych z tym tematem. 

Na zapytanie Wójta Gminy do komisji o wskazanie terenów dla chlewni przemysłowych, Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 10 stycznia br. stwierdziła, że najlepszym 

sposobem jest podjęcie decyzji przez mieszkańców gminy Waganiec.  

W związku z powyższym Komisja zwróciła się z wnioskiem do Wójta Gminy o rozesłanie ankiet 

do mieszkańców gminy Waganiec w celu zebrania informacji dotyczących rozmieszczenia tego 

typu inwestycji na terenie gminy.  

Temat był poruszany kilkakrotnie na sesjach Rady Gminy, stałych komisjach Rady Gminy  

i wniosek komisji rolnictwa pozostał bez rozpatrzenia.  

Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: członkowie komisji, Wójt Gminy, Przewodniczący 

Rady Gminy oraz radca prawny tut. Urzędu. 

 

Ostatecznie nie wypracowano żadnych wniosków. 

 

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Jarosław Budny godz. 18
10  

zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                                                  Przewodniczący Komisji : 

Jarosław Budny                                                                                                                   
                                                                                                                                                  Jarosław Budny  

http://www.waganiec.biuletyn.net/

