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Protokół Nr 21/17 

            ze stacjonarno-wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojno, 
odbytego w dniu 7 lutego 2017 roku.  
Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 12.00. 
W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięli: 

1. Beata Boś   - przewodniczący 
2. Wincenty Krawczyk - członek 

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyła Pani Barbara Krawczyk – 
podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa. 
Na wstępie pani podinspektor przedstawiła zmiany w ustawie o ochronie przyrody 
dotyczące m.in. określenia przez gminę stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. 
Nie będą one mogły przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów. Przy 
ustalaniu opłaty ma nie być też brany pod uwagę współczynnik lokalizacji. 
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą prywatni właściciele nieruchomości od 1 stycznia 
2017 roku są zwolnieni z obowiązku uzyskania w urzędzie gminy zezwolenia na 
usuwanie drzew i krzewów. Jest jednak warunek – usunięcie drzew czy krzewów nie 
może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
W części wyjazdowej posiedzenia członkowie komisji przeprowadzili rozmowę z 
wykonawcą prac remontowych na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Raczycach. W trakcie rozmowy ustalono, że: 
- zostały wykonane gładzie gipsowe, 
 - trwa malowanie ścian i sufitu, 
- posadzka została zaimpregnowana środkiem grzybobójczym i w części 
przygotowana na położenie płyt podłogowych, na których z kolei zostanie rozłożona 
wykładzina sportowa. 
Na samym końcu zostaną zamontowane drzwi i wykonana wentylacja. 
W dalszej części posiedzenia komisja dokonała przeglądu dróg powiatowych i 
gminnych i stwierdziła, że istnieje pilna potrzeba posypania nawierzchni mieszanką 
solno-piaskową.  Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące odcinki dróg: 
-  Maciejowice – Ruda, 
-  Gnojno – Pożogi, 
- Skadla – Gorzakiew. 
Należy też mieć na uwadze drogę prowadzącą do msc. Zofiówka (przez las) i odcinek 
przed przejazdem kolejowym w Gnojnie. 
Na tym protokół zakończono i podpisano.-    
                                                                                               Przewodniczący Komisji: 
 
                                                                                                          Beata Boś 


