
Protokół Nr II /14

Z posiedzenia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 

w Bobowej odbytego w dniu 8 grudnia 2014 r. w  sali obrad

Urzędu Miejskiego w Bobowej.

Komisję rozpoczęto o godzinie 14.00, a zakończono o godzinie 14.40.

                                                                W posiedzeniu udział wzięło  6 członków

Komisji    Rolnictwa  Leśnictwa   i Ochrony   Środowiska, 

Przewodniczący   Rady   Miejskiej    oraz   zaproszeni  

goście  wg   listy obecności.         

                                                              

Komisji  przewodniczył  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  Leśnictwa  i  Ochrony 

Środowiska radny Pan Ryszard Forczek.

Przewodniczący Komisji radny Pan Ryszard Forczek po powitaniu wszystkich obecnych 

przedstawił  proponowany  porządek  posiedzenia,  poddając  go  pod  głosowanie,  w  wyniku 

którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Porządek     posiedzenia     :  

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

2. Opiniowanie projektu uchwały BudŜetowej Gminy Bobowa na 2015 rok.

3. Wolne wnioski.

Ad.  1   Przewodniczący  Komisji  radny  Pan  Ryszard  Forczek zaproponował 

na Wiceprzewodniczącego radnego Pana Wiesława Janotę. Następnie poddał pod głosowanie 

zgłoszoną kandydaturę, która została przyjęta jednogłośnie przez członków Komisji. 

Ad. 2 Przewodniczący Komisji radny Pan Ryszard Forczek poinformował, Ŝe członkowie 

Komisji  uczestniczyli  juŜ  w  Komisjach,  które  szczegółowo  omawiały  projekt  budŜetu, 

w związku z czym poprosił o ewentualne pytania do projektu. 

Burmistrz  poinformował,  Ŝe  projekt  budŜetu  zaspokaja  równieŜ  potrzeby  związane 

z bezpieczeństwem przeciwpoŜarowym, przeciwpowodziowym oraz z ochroną środowiska. 

Nadmienił o wszystkich zakupionych samochodach straŜackich, wyremontowanych remizach 

oraz wyszkolonych  druhach straŜakach.  Zwrócił  uwagę na wykonane drogi,  chodniki oraz 

oświetlenie,  które zwiększają  bezpieczeństwo. Następnie poruszył  temat  odśnieŜania dróg, 
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budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przepompowniami, zalesień śródpolnych, 

szkód popowodziowych, zwolnień z podatków oraz niskich stawek opłat  lokalnych.  Zwrócił 

równieŜ uwagę na nową perspektywę finansową i konieczność przygotowania odpowiednich 

projektów i wniosków. Przypomniał  o programie dotyczącym usuwania azbestu z dachów 

wraz z demontaŜem. 

Przewodniczący  Komisji  radny  Pan  Ryszard  Forczek  podziękował  za  przedłoŜenie 

dodatkowych  informacji.  Podkreślił,  Ŝe  projekt  budŜetu  jest  skonstruowany  przejrzyście 

i zabezpiecza środki na konieczne zadania i inwestycje. 

Radny Pan  Marek  Podobiński  zauwaŜył,  Ŝe projektu  budŜetu  odpowiednio  zabezpiecza 

kaŜdy dział.  Odniósł  się  do realizacji  inwestycji,  które mają na celu  ochronę  środowiska. 

Miernikiem budŜetu są zaplanowane inwestycje i uwaŜa, Ŝe zostanie on dobrze wykonany 

z poŜytkiem dla mieszkańców.  

Radna Pani  Teresa  Magiera  zwróciła  uwagę  na coraz  lepszy stan środowiska w naszej 

Gminie oraz utrzymywanie porządku i czystości. 

Radny Pan Wiesław Janota uwaŜa budŜet za dobry i wspierający rolników. 

Radny  Pan  Marek  Podobiński uwaŜa,  Ŝe  bardzo  dobrym  działaniem  jest  sprzedaŜ 

sadzonek,  gdyŜ  popyt  jest  duŜy.  Zapytał,  czy  istnieje  moŜliwość  zwiększenia  zakupu 

o ok. 5000 zł w następnym roku. Odnośnie obniŜenia podatku rolnego o 11% i zmniejszonych 

wpływach  do  budŜetu  z  tego  tytułu  zauwaŜył,  Ŝe  rolnicy  nie  będą  tego  widzieć,  gdyŜ 

zauwaŜają tylko podwyŜki. 

Przewodniczący  Komisji  radny  Pan  Ryszard  Forczek poddał  pod  głosowanie  projekt 

budŜetu, który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji. 

Ad. 2 Radny Pan Marek Podobiński  zapytał, czy istnieje moŜliwość zakupu np. korytek 

w przypadku zaoszczędzenia środków  w budŜecie sołectwa za rok 2014.

Burmistrz poinformował, Ŝe budŜety sołeckie są w trakcie rozliczeń.

Radny Pan Piotr Kloc zwrócił  uwagę na pobocze przy torach kolejowych między stacją 

Bobowa Miasto, a Bobowa stacja, które jest zaśmiecone. Poprosił o interwencje w sprawie. 

Burmistrz  przypomniał  o  organizowanych  akcjach  sprzątania  świata  oraz  apelach 

i  wnioskach  o  posprzątanie  tego  terenu.  Sprawa  zostanie  ponownie  rozpatrzona 

i przeprowadzi się kontrole z udziałem policji. Zostanie skierowane pismo, aby właściciele 

zadbali o swoje tereny w celu zapewnienia odpowiedniego wizerunku dla Gminy. 

Przewodniczący  Komisji  radny  Pan  Ryszard  Forczek  zauwaŜył,  Ŝe  dziwi  go  fakt, 

Ŝe mieszkańcy nadal wyrzucają śmieci do środowiska, mimo Ŝe płacą za ich odbiór. 

Radna Pani Teresa Magiera  uwaŜa, Ŝe potrzeba wielu lat, aby to zmienić. 

Radny Pan Wiesław Janota  poinformował o wykonanych  schodach do wyremontowanej 

kapliczki w Jankowej. 
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PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu, a porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący 

Komisji  radny  Pan  Ryszard  Forczek  podziękował  wszystkim  za  udział  i  zamknął 

posiedzenie komisji.   

      Protokołowała                                                      Przewodniczący Komisji 

     Karolina  Chmura - Urbaś  Ryszard Forczek 
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