
Protokół Nr 3/2019r. z posiedzenia  

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu Usług z dnia 18.02.2019r. ,które 

odbyło się w ramach posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy 

 

 

 

 

 Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 16:00 w auli Biblioteki Gminnej w 

Bojszowach. Na posiedzeniu obecni byli  Radni Gminy Bojszowy, Wójt Gminy Bojszowy, 

pracownik Urzędu Gminy –Karolina Gwiszcz oraz zaproszeni goście (lista obecności- 

załącznik nr 1 do protokołu). 

 

 Posiedzenie otworzył Radny Roman Horst powitaniem wszystkich członków Komisji 

Stałych Rady  Gminy Bojszowy oraz zaproszonych gości. Następnie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług. 

Przewodniczący Marcin Duży przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Organizacja Gminnych Dożynek w Międzyrzeczu 

2. Sprawy bieżące. 

Do zaproponowanego porządku nie wniesiono uwag. W głosowaniu przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad.1 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy Adam Duczmal, zachęcając do przyłączenia się do 

organizacji tego przedsięwzięcia oraz wyrażenia opinii i  sugestii. 

Termin planowanych imprez ustalono wstępnie na 31 sierpień 2019 –Święto Gminy 

oraz 1 wrzesień- Dożynki Gminne. Szczegółowy plan przedstawiła Pani Karolina Gwiszcz 

(szczegółowy plan stanowi załącznik nr 2 do protokołu).  

Przewodniczący zwrócił się z pytaniami do rolników, którym wcześniej złożył wizytę 

wójt z radnymi Marcinem Dużym i Januszem Wawrzyczek. Na posiedzeniu Komisji rolnicy z 

Międzyrzecza zgodzili się podjęcia roli starostów i włodarzy dożynkowych. 

W dalszej części odbyła się dyskusja nad  przedstawionym planem. Padło wiele pytań  

od radnych odnośnie organizacji biegu, nagrodach za udział w biegu, kosztach związanych z 

organizacją. Wśród propozycji atrakcji i programu zostały przedstawione jest m.in. twórczość 

Pana Grzegorza Sztolera –wystawienie jednoaktówki „Swiniobici”, przegląd zespołów 

folklorystycznych zaproponowany przez Zespół Bojszowianie, konkurs gwary śląskiej, 

występ gimnastyczny grupy dzieci, wystawy przygotowane przez stowarzyszenia oraz 

organizacje działające na terenie Gminy Bojszowy, wystawa historyczna „Ratujemy śląskie 

historie”,  przeciąganie leziwa. Do udziału włączą się podopieczni GOPS oraz uczniowie 

szkół podstawowych. Wszystkie propozycje zostały zanotowane przez Panią Karolinę 

Gwiszcz w celu rozpatrzenia pod kątem możliwości włączenia do planu imprez.  

 

Ad.2 

Po przerwie wznowiono posiedzenie Komisji. Głos zabrali członkowie Ochotniczych 

Straży Pożarnych. Padło pytanie o  Gminną Spółkę Wodną, jakie były powody rozwiązania i 

kto odpowiada obecnie za utrzymanie infrastruktury melioracyjnej. Poruszyli kwestię 

zagrożenia powodziowego kilku ulic w Bojszowach. 

Wójtowi Adamowi Duczmalowi mieszkaniec Międzyrzecza zadał pytanie czy jest 

możliwość powołania  sołectw na terenie Gminy Bojszowy. Odpowiedź o braku 

przeciwwskazań uzupełnił radny Tomasz Lejawa mówiąc o przepisach prawnych 

dotyczących powoływania sołectw . Na tym dyskusję zakończono. 



Następnie Przewodniczący poprosił o odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

Do protokołu uwagę wniósł radny Andrzej Rokowski, poprawka została uwzględniona. Po 

głosowaniu członkowie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług przyjęli 

protokół jednogłośnie. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował za udział i 

zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 

Protokołował        

Janusz Wawrzyczek 

 

      Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  

Ochrony Środowiska, Handlu i Usług 

 

              Marcin Duży 


