
PROTOKÓŁ NR XXII 

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, ZAOPATRZENIA I USŁUG ORAZ SPRAW 

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I 

PORZĄDKU PUBLICZNEGO  

Z DNIA 28.03.2017 

 

 

 

Przewodniczący otworzył posiedzenie komisji a następnie przedstawił porządek posiedzenia 

komisji: 

1) Zaopiniowanie na XXXII Sesję Rady Gminy Zawonia następującego projektu 

uchwały nr XXXII/204/2017 ws. przyjęcia programu opieki nas zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawonia w 

2017 r. 

2) Sprawy bieżące  

 

 

Porządek posiedzenia komisji przyjęto jednogłośnie  

 

Ad1) 

 Przewodniczący K. Bałuk – zapytał czy ktoś ma jakieś pytania  

 

Na spotkanie przyszła pani Paulina Kozłowska pracownik Urzędu Gminy. Omówiła aktualny 

projekt uchwały. Zmiana firmy wyłapujące bezdomne psy. 

Przewodniczący zapytał panią Kozłowską jak zgłasza się sterylizację bezdomnego 

zwierzęcia. 

 

Radna A. Szczepańska zapytała o monitoring oddanych psów do schroniska 

 

P. Kozłowska- jest zestawienie kiedy były oddane – jak są adoptowane  Urząd Gminy dostaje 

taką informację. Szczeniaki raczej nie są oddawane do schroniska – możliwość przez portale 

społecznościowe szukania domu – łatwiej im znaleźć dom 

 

K. Bałuk – zapytał ponownie czy są jeszcze pytania  

 

Brak pytań – przejście do głosowania  

 

Projekt Uchwały został jednomyślnie zaopiniowany pozytywnie 

 

Ad2) Sprawy bieżące 

 

a) Radna A. Szczepańska poinformowała o niezabezpieczonej studzience ( brakuje 

dekla) między Suchą Małą a Sędzicami na wzniesieniu 

 

Radni podjęli dyskusje w tym temacie 

 

b) Wskazała tez, że jest dzikie wysypisko śmieci za Sedzicami oraz drugie między 

Sędzicami a Suchą Małą  

c) Poruszyła również sprawę kiosku w Sędzicach – nie ma zastrzeżeń co do samego 

kiosku, natomiast właścicielka nie posiada koszy przy kiosku – stąd dookoła jest dużo 



pustych szklanych butelek, niedopałki papierosów oraz worki na śmieci – teren należy 

do wspólnoty (bloki). 

Radni twierdzą, że to wspólnota musi wystąpić o sprzątnie tego terenu przez 

właścicielkę. 

d) Ostatnią sprawą o, której wspomniała Radna A. Szczepańska jest oświetlenie przy 

drodze powiatowej Sędzice – poinformowała, że jest duże zagrożenie i prosi o 

instalację. 

e) Radny H. Lasota – brak dobrych dróg, mówi że zgłaszał do powiatu o uszkodzeniach 

ale nic to nie daje 

 

Przewodniczący K. Bałuk  - nie ma na to wpływu  

 

Radna I. Grzelak poinformowała, że Starostwo ma zakupić maszynę do wycinania 

poboczy  

 

Radna J. Wojtala – pokazała zdjęcie zniszczonej drogi w Złotowie  

 

Radni dyskutowali na temat złego stanu dróg . 

 

Przewodniczący odczytał postanowienie  Sądu Rejonowego z 21.03.2017r.  ws. 

rozpatrzenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia dotyczącego 

sprzedaży alkoholu . 

 

Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.  

 

 


