
Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Usług oraz Spraw Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej Oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 

03-01-2017 roku. 

 

 

Pan przewodniczący Krzysztof Bałuk przedstawił członkom komisji proponowany plan pracy 

dzisiejszego posiedzenia, który to został przyjęty jednogłośnie / 7 – głosów za /. 

 

Ad. 1.  

Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok. 

 

Pan przewodniczący poinformował, iż punkt 1 planu pracy dot. oceny porządku publicznego  

miał być realizowany w ubiegłym roku lecz niestety nie zostało to wykonane w związku z tym 

punkt ten został przeniesiony do planu pracy komisji na 2017 rok. 

Poinformował również o punkcie, który to dotyczy miejsc wskazanych przez społeczeństwo 

jako niebezpieczne. 

Pani Anna Szczepańska zaproponowała kontrolę placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa plus 

stosowna do tego dokumentacja oraz analiza sprawozdania gminnego programu wspierania 

rodziny za 2016 rok. 

Kontrola dróg gminnych w tym dojazdowe do posesji. Radni podjęli dyskusję nt. możliwości 

skontrolowania dróg w porozumieniu z sołtysami, którzy to są najbardziej poinformowanymi 

ludźmi w swoich sołectwach. 

Pan przewodniczący zaproponował aby wysłać pismo do sołtysów i aby to Oni wskazali 

miejsca na drogach tzw. „ niebezpieczne” wymagające większej ostrożności ( uszkodzone 

nawierzchnie drogowe, niebezpieczne zakręty czy przystanki postawione w nieodpowiednich 

miejscach ). Rozpatrzenie ewentualnych zgłoszeń, które wpłyną do urzędu wniesione przez 

sołtysów ewentualnie mieszkańców wsi dot. uszkodzeń dróg gminnych. 

Pan przewodniczący przeczytał cały plan pracy komisji na 2017 rok uwzględniając 

wprowadzone zmiany. 

 

Głosowanie za przyjęciem planu pracy na 2017 rok wraz z poprawkami: 

 

 Przyjęty jednogłośnie z poprawkami / 7 – głosów za /. 

 

Ad.2.  

Sprawy bieżące. 

 

Pani Anna Szczepańska zgłosiła problem niezabezpieczonej studzienki od wodociągu na 

drodze Sucha Mała – Sędzice na wzniesieniu obok zatoczki  / brak włazu /. 

Pan Henryk Lasota zgłasza powstanie dziury na drodze gminnej w Głuchowie Dolnym koło 

transformatora obok posesji Państwa Grech. 

Pani Anna Szczepańska poinformowała o zasypywaniu dziur na drogach tzw. „ frezowiną”, 

która jest nietrwała oraz niebezpieczna podczas jazdy samochodem. 

Pan Lesiński prosi o poinformowanie w  jakim trybie i jaką moc mają podejmowane przez 

komisje działania typu: omówienie, analiza. Czy może komisja omawiając stan bezpieczeństwa 

i widząc, że coś jest nie w porządku przeprowadzić kontrolę? 

Pan Lesiński pyta: Dlaczego komisja nie podejmuje się kontroli a jedynie omówieni, analiz, 

które to nie mają trybu określonego w statucie – nie prowadzą one do niczego, jedynie można 

o tym porozmawiać. Nie ma dalszej konsekwencji, dalszego postępowania gdy to omówienie 

realizacji programu wykaże, że jest coś nie w porządku. 



Radni wspólnie dyskutowali nt. możliwości podjęcia kontroli w swoich planach pracy. 

Pan przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, iż każda sprawa powinna być inaczej rozpatrywana 

bez względu na to  czy ma to  być kontrola, analiza czy omówienie.   

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący komisji 

 

Joanna Uchańska                                                                      Krzysztof Bałuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


