
Protokół Nr III /15

Z posiedzenia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 

w Bobowej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w  sali  numer 6 

Urzędu Miejskiego w Bobowej.

Komisję rozpoczęto o godzinie 09.00, a zakończono o godzinie 09.40.

                                                                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. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.

2. Wolne wnioski.

Ad. 1  Przewodniczący Komisji  radny Pan Ryszard Forczek przedstawił projekt  planu 

pracy Komisji na 2015r.

PLAN

pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2015 rok.
Lp. M i e s i ą c                                      T e m a t y k a
1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.

2. Luty 1. Zalesienia   śródpolne.  Dofinansowanie  i  rozprowadzenie 
sadzonek wśród rolników. Spotkanie z Sołtysami.

3. Marzec 1. MoŜliwości dofinansowania rolnictwa indywidualnego-

      Spotkanie z przedstawicielem A R i M R, Sołtysami

      i Przedstawicielem Izby Rolniczej.

4. Kwiecień 1. Ocena  stanu  bezpieczeństwa  przeciwpoŜarowego 
i przeciwpowodziowego Gminy Bobowa.

5. Maj 1. Komisja  wyjazdowa  do  dwóch  wybranych  jednostek  OSP 
w Gminie Bobowa.

1



6. Czerwiec 1. DoŜynki gminne – sprawy organizacyjne.

7. Lipiec 1.   Sytuacja wodno - kanalizacyjna Gminy Bobowa.

8. Wrzesień 1. Ocena zbiórki odpadów komunalnych.

9. Październik 1. Przygotowanie sołectw do zimowego utrzymania dróg

      gminnych. Spotkanie z Sołtysami.

10. Grudzień 1. Podsumowanie pracy Komisji

2. Opiniowanie projektu uchwały BudŜetowej Gminy Bobowa 
na 2016 rok  wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy 
Bobowa.

Przewodniczący  Komisji  moŜe  zmienić  kolejność  posiedzeń  lub  zwołać  dodatkowe 

posiedzenie komisji w sprawach pilnych i waŜnych .

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt planu pracy Komisji na 2015rok. 

Plan pracy został jednogłośnie przyjęty przez członków Komisji. 

Ad. 2 Radny Pan Marek Podobiński   poruszył sprawę przejścia na cmentarz w Bobowej 

od ul  Św.  Wawrzyńca.  ZłoŜył  wniosek,  aby lukę w ogrodzeniu zagrodzić.  Przechodzenie 

w tym miejscu stwarza zagroŜenie. 

Radna  Pani  Maria  Zarzycka  poinformowała,  Ŝe  mieszkańcy  zgłaszają  jej  problemy 

z eternitem, który jest juŜ zdjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował,  Ŝe trwają rozmowy na ten temat. NaleŜy 

czekać na ich rozstrzygnięcie. 

Radny  Pan  Piotr  Kloc zwrócił  uwagę  na  drzewa  przy  drogach,  które  mogą  stwarzać 

zagroŜenie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał jakie drogi i konkretne drzewa radny ma na myśli. 

Radny Pan Piotr Kloc  poinformował, Ŝe ma na myśli np. topole przy drodze na Zagórzu. 

Obecnie występują silne wiatry i moŜe dojść do nieszczęścia.  

Radny Pan Marek Podobiński  zapytał, czy drzewo rośnie w pasie drogowym. 

Radny Pan Piotr Kloc odpowiedział, Ŝe nie. Rośnie na terenie prywatnym. 

Radny Pan Marek Podobiński poinformował,  Ŝe  właściciel  musi  wystąpić  z  wnioskiem 

o zezwolenie na usunięcie. 

Radny Pan Piotr Kloc prosi o sprawdzenie tej sytuacji w całej Gminie. 

Radna Pani Teresa Magiera uwaŜa, Ŝe powinien zająć się tym Sołtys. 

Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził, Ŝe zadań tych podejmują się Sołtysi. 

Radny Pan Piotr Kloc uwaŜa, Ŝe powinna się tym zająć Gmina. 

Burmistrz  potwierdził, Ŝe za drzewa na prywatnych terenach odpowiada właściciel działki, 

natomiast  w  pasie  drogowym  Gmina.  Poinformował  o  procedurze  uzyskania  zgody 

na usunięcie drzewa.  
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Radny Pan Piotr Kloc uwaŜa, Ŝe właściciel nie wystąpi z wnioskiem. 

Burmistrz  podkreślił, Ŝe kaŜdy właściciel musi zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe odpowiada 

za takie drzewa. Poinformował o nasadzeniach rekompensacyjnych drzew. Prosi o zgłaszanie 

miejsc  stwarzających  zagroŜenie.  Nadmienił  o  drzewach  na  cmentarzach  i  przy  drogach 

wojewódzkich.  W  temacie  luki  w  ogrodzeniu  na  cmentarzu  poinformował,  Ŝe  zostanie 

to  rozpatrzone.  Wspomniał  o  planach  dotyczących   nowego  cmentarza  oraz  schodach 

do Kaplicy na cmentarzu. 

Radny  Pan  Marek  Podobiński  zapytał,  czy  na  nowym  cmentarzu  wyznaczane  zostaną 

miejsca na kontenery. 

Burmistrz odpowiedział, Ŝe tak i prosi o zapoznanie się z koncepcją nowego cmentarza. 

Radna  Pani  Teresa  Magiera poinformowała  o  zgłoszeniach  dotyczących  wstawienia 

tabliczek przy grobach ułatwiających ich odnalezienie. 

Burmistrz zauwaŜył,  Ŝe  cmentarz  nie  jest  duŜy,  a  strona  internetowa  znacznie  ułatwia 

odnalezienie grobu. Zaproponował przedstawienie koncepcji nowego cmentarza na kolejnym 

posiedzeniu Komisji. 

Przewodniczący  Komisji  radny  Pan  Ryszard  Forczek poddał  pod  głosowanie 

umieszczenie  punktu  - plany dotyczące cmentarzy komunalnych w Bobowej w miesiącu 

luty. Zmiana została przyjęta. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  pismo  od  Komendy  Powiatowej  Policji 

w Gorlicach oraz dwa Apele od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 

Radny Pan Piotr Kloc  zapytał o przydomowe oczyszczalnie ścieków, czy wiadomo kiedy 

będą wykonane.

Burmistrz poprosił,  aby  zasięgnąć  informacji  u  Pana  Kiełbasy.  Poinformował  o  planach 

dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej oraz o awariach studzienek kanalizacyjnych. 

Radny  Pan  Marek  Podobiński zwrócił  uwagę  na  mieszkańców,  którzy  nie  chcą  się 

podłączyć do sieci kanalizacyjnej. 

Burmistrz  poinformował,  Ŝe  sprawa  ta  jest  rozpatrywana  i  zostanie  sprawdzone,  gdzie 

mieszkańcy odprowadzają ścieki. 

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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