
Rada Gminy Waganiec 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

RG.0002.3.KR.2019 

Protokół nr 3/2019 

w dniu 27 marca 2019 r. 

 

Obrady rozpoczęto 27 marca 2019 r. o godz. 15:30, a zakończono o godz. 18:30 tego samego 

dnia w sali narad Nr 10 Urzędu Gminy w Wagańcu ul. Dworcowa 11. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków komisji. 

Obecni: 

1. Stanisław Zimecki – przewodniczący komisji, 

2. Jan Kłos – zastępca przewodniczącego komisji, 

3. Iwona Góralska – członek komisji, 

4. Jadwiga Michalska – członek komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

W posiedzeniu udział wzięli również: Wójt Gminy Piotr Kosik, Przewodnicząca Rady Gminy 

Patrycja Smykowska, Skarbnik Gminy Danuta Roszko, radni stałych komisji Rady Gminy, 

radni z Klubu Radnych „My Mieszkańcy”.  

 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Stanisław Zimecki – o godz.15.30 otworzył posiedzenie komisji 

rolnej stwierdzając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy  

4 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 4 członków przyjętych uchwałą 

Rady Gminy stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Opiniowanie uchwał kierowych na obrady IV Sesji Rady Gminy Waganiec. 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 

posiedzenia. 

 

2. Opiniowanie uchwał kierowych na obrady IV Sesji Rady Gminy Waganiec. 

Komisja Rolna zapoznała się z proponowanymi zmianami do budżetu gminy Waganiec na 

2019 r., o które wnosi Wójt Gminy – stanowią one złącznik do protokołu. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie zaopiniowała zmiany do budżetu 

gminy Waganiec na 2019 r.    

 

Komisja wspólnie z obecnymi radnymi opiniowała projekty uchwał kierowanych pod obrady 

VI Sesji Rady Gminy, zwołanej na dzień 28 marca 2019 r.:  

- w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2019 rok,  

- zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 

2019-2026,  

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok,  

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu 

budżetu, 

- w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu,  



- w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 

2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec,  

- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2019 rok. 

- w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2019 rok. 

- w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec na 2019 rok. 

- sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waganiec. 

- w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy 

Waganiec. 

- sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 

rok 2018 i przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2019. 

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-

2025. 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej 

nr ewidencyjnym 260/2 położonej w miejscowości Waganiec. 

- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2019”. 

- sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Waganiec za 2018 rok. 

- w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Brudnowie oraz nadania jej statutu. 

 

3. Oświadczenia i komunikaty – brak 

 

4. Sprawy bieżące. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała się z dokumentacją dotyczącą sprawy: 

rozpatrzenia pisma Biura Komisji Sejmowych w sprawie poselskich projektów ustaw  

o ochronie zwierząt, ubezpieczeń upraw i zwierząt oraz oczekiwań rolników względem 

pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników i działań eliminujących sytuacje 

konfliktowe. 
 

1) Komisja zapoznała się z projektami ustaw zgłoszonymi przez PIS oraz PO  

i Nowoczesną i poparła zaproponowane zmiany (pozytywna opinia) - przyjęte  

w wymienionych projektach ustawy, w zakresie:  

1. Wprowadzenie obowiązku oznakowania psów i utworzenia centralnego rejestru. 
 

2. Rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami. 
 

3. Doprecyzowanie obowiązków straży gminnej oraz policji w przypadku konieczności 

interwencyjnego odbioru zwierzęcia. 
 

4. Doprecyzowanie obowiązków gminy w zakresie pokrywania kosztów zapewnienia 

tymczasowej opieki zwierząt odebranych interwencyjnie. 
 

5. Wprowadzenie zakazu chowu i hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer. 
 

6. Wprowadzenie zakazu uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego pozbawienia 

świadomości oraz wprowadzenie wyjątku w tym zakresie, dotyczącego tzw. uboju rytualnego. 
 

7. Wprowadzenie określenia psa rasowego oraz kota rasowego w celu wyeliminowania 

istnienia pseudo – hodowli. 
 

8. Doprecyzowanie obowiązków gmin dotyczących realizacji programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
 

9. Podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzęciem lub zabicie go. 
 

10. Wprowadzenie sankcji za naruszenie zakazu posiadania zwierząt oraz wprowadzenie 

możliwości dożywotniego zakazu posiadania zwierząt w przypadku skazania sprawcy za 

znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem lub zabicie zwierzęcia. 
 



11. Wzmocnienie uprawnień organizacji społecznych w inicjowaniu i przystępowaniu do 

postępowań sądowych. 

 
 

12. Wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach. 
 

13. Zmianę przepisów dotyczących utrzymywania psów na łańcuchach to jest: wydłużenie 

łańcucha do 5 metrów, wprowadzenie wymogu, że uwięź nie może kończyć się metalową 

obrożą, a waga uwięzi nie może przekraczać jednej czwartej masy ciała zwierzęcia.  
 

Komisja negatywnie opiniuje: 

1. Wprowadzenie zakazu utrzymywania psów na łańcuchach, a w okresie przejściowym 

wydłużenie łańcucha do 5 metrów. 

2. Wprowadzenie zakazu prowadzenia schronisk dla zwierząt przez podmioty komercyjne. 

 

2) Stanowisko dotyczące obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw  

i zwierząt gospodarskich. 

Komisja pozytywnie opiniuje obowiązkowe powszechne ubezpieczenia upraw. Najlepszą jej 

formą byłoby zawarcie ubezpieczenia na wszystkie ryzyka wymienione w ustawie dla 

powierzchni, co najmniej 50 % upraw.  Obecnie (mimo dopłat do ubezpieczeń) rolnicy  

z uwagi na znaczne ich koszty dokonują tylko ubezpieczeń na ryzyka, które są często 

najtańsze, po to by spełnić ustawowy wymóg ubezpieczenia 50 % powierzchni upraw  

w gospodarstwie. 

 Ponadto na firmach ubezpieczeniowych, które zawierają umowy z dopłatami od 

państwa należy wymóc ustalenie prostych i jednoznacznie sformułowanych ogólnych 

warunków ubezpieczenia, ponieważ poszkodowani często otrzymują odmowę udzielenia 

odszkodowania, ponieważ firmy ubezpieczeniowe interpretują zapisy wymienionych 

warunków na swoją korzyść. Taka sytuacja przyczynia się do utraty zaufania do firm 

ubezpieczeniowych i niechęci do zawierania umów.  

 

3) Stanowisko dotyczące oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy 

względem rolników i działań eliminujących sytuacje konfliktowe. 

Komisja przedstawia następujące oczekiwania: 

-  wyeliminowanie z obrotu  środków ochrony roślin radykalnie szkodliwie działających na 

pszczoły,  

-  opracowanie środków zamiennych nieszkodliwych dla pszczół, 

-  wykonywanie zabiegów ochrony  po oblotach pszczół, 

- podnoszenie świadomości rolników dotyczącej stosowania środków ochrony roślin 

(szkolenia, plakaty, broszury), 

- dobra współpraca pomiędzy rolnikami i pszczelarzami polegająca na informowaniu 

pszczelarzy o planowanych zabiegach ochrony roślin, z podaniem nazwy środka planowanego 

do zastosowania. 

 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Stanisław Zimecki 

zamknął posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 27 marca 2019 r.  

o godz. 19
10

 

Przewodniczący Komisji: 

Stanisław Zimecki 
 
Przygotował(a): Iwona Marciniak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


