
    P R O T O K Ó Ł nr 1 

 

   Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

   Odbytego w dniu 12 stycznia 2015 roku  

   Radni obecni na posiedzeniu Komisji wg zał. listy obecności  

   Ponadto udział  w posiedzeniu Komisji wzięli: 

1.Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady   

2.Jan Rzepczyński Wiceprzewodniczący Rady   

    Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji  

Lidia Pieprzyk ,która powitała członków Komisji oraz zaproszone osoby 

informując zebranych ,że na dzisiejszym posiedzeniu Komisji przystąpimy do 

opracowania planu pracy Komisji na rok 2015 . 

Liczę na to, że koledzy z komisji pozwolą mi przedstawić moje propozycje do 

planu pracy . 

Chciałabym ażeby w tym planie znalazły się takie tematy ,które mają 

szczególny wpływ na ochronę środowiska . 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujące tematy: 

- analiza dofinansowywania przydomowych czyszczalni ścieków , 

- ocena dróg gminnych po okresie zimowym , 

- analiza spraw związanych ze sprawami melioracyjnymi a w szczególności 

ocena pracy spółek wodnych , 

- ocena wykonania programu dot. realizacji programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszej 

gminy , 

- przegląd nielegalnych wysypisk śmieci , 

- ocena działań i inicjowanie przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem  

systemu  użyteczności publicznej – wodociągów ,kanalizacji ,oczyszczalni 

ścieków,  

- ocena prac dot. zaawansowania przyłączeń wsi Księginki i Małachowo do 

kanalizacji , 



Tematem ,który będzie na stałe wpisany w plany pracy Komisji  to 

ocena wykonania budżetu za rok poprzedni oraz zapoznanie się z 

propozycjami  do projektu budżetu na rok następny  oraz zaopiniowanie tego 

projektu . 

Członkowie Komisji  zaakceptowali propozycję Pani Przewodniczącej 

Komisji do planu pracy na rok 2015 . 

Następnie głos poza zatwierdzeniem propozycji do planu pracy zabrali : 

Pan Andrzej Michałowski – sprawa dotyczy wykupu działki pod budowę 

świetlicy w Księginkach. 

Należy jak najszybciej poinformować o jakich działkach jest w tej chwili mowa 

i co Urząd zamierza z tym robić od kogo ta działka ma być kupiona . 

Wiem ,że jest kilka propozycji ale o tym powinni decydować sami mieszkańcy 

Dlaczego zostało wydzierżawione pomieszczenie od Pana [...] i tam wszystko 

zgromadzono co Księginki miały zakupione . 

Będą płacić czynsz za to pomieszczenie a mogli to wszystko zgromadzić w 

Pokrzywnicy za darmo . 

Wszystko co jest robione w sprawie Księginek jest robione odwrotnie . 

Najpierw sprzedano świetlicę ,pieniądze przeznaczono na inny cel a teraz za 

duże pieniądze chcą kupić działkę a za chcą wybudować  świetlicę przecież to 

będą duże koszty  

Postaram się w sprawie sprzedaży działki rozmawiać z Panem [...]  

a w szczególności chodzi o cenie za działkę . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – tak Pan Michałowski ma dużo racji 

w sprawie zakupu działki pod budowę ś wietlicy w Księginkach ,mieszkańcy 

muszą ,być o tym informowani na bieżąco i przed zakupem działki a nie po jej 

zakupie . 

To mieszkańcy musza mieć w tej sprawie decydujący głos  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk wracając do propozycji do  

Planu pracy Komisji na rok 2015 to jest on dobrze opracowany . 

Pani Przewodnicząca Komisji starała się ująć tam wszystkie interesujące 

zagadnienia . 

Również przy tej okazji chciałam tu poruszyć  sprawę zainteresowania się Pani 

Przewodniczącej w tak krótkim  czasie  sprawą świetlicy i boiska  w 

Mszczyczynie . 



Wiemy ,że jest to temat bardzo trudno, ale zaproponowane przez 

Panią Przewodniczą takiego rozwiązania jest bardzo dobre i widać z Pani 

strony bardzo duże zaangażowanie w sprawy swojej wioski . 

Może uda się uzyska fundusze z projektu na odnowę wsi – też tu 

warto spróbować. 

Pan Jan Rzepczyński Wiceprzewodniczący Rady – tak warto takie, 

projekty robić gorzej jednak z ich realizacją . 

Na swoim przykładzie mogę powiedzieć ,że wieś Ostrowieczno miało 

bardzo dobrze opracowany projekt ,ale nie został  zakwalifikowany do 

realizacji  i funduszy nie było  . 

Ale nie można się zrażać i robić następne projekty.  

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk ,która 

podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Komisji . 

 

Protokolant    Przewodnicząca Komisji 

Stefania Gagat    Lidia Pieprzyk  

 

 

 


