Protokół Nr 26/2021
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 23 lipca 2021 r.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - Pan Jan Kopczewski.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych na ogólną liczbę 5.
Czas trwania posiedzenia 9°° - 10º°.
O terminie posiedzenia członkowie Komisji zostali poinformowani pisemnie oraz otrzymali
informacje stanowiące przedmiot posiedzenia drogą pocztową.
Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej
poprzez wywieszone obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica oraz BIP
Urzędu Gminy Piątnica.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Kopczewski Jan
Przewodniczacy Komisji
2. Dąbrowski Adam Robert
Członek Komisji
3. Konopko Marek
Członek Komisji
4. Mroczkowski Sławomir
Członek Komisji
5. Śmiarowski Karol
Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Krajewska Małgorzata
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Podatków i Usług
2. Włodkowski Antoni
Inspektor Wydziału Rolnictwa Podatków i Usług
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Ad.1.
Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał
zgromadzonych.
Ad.2.
Pan Przewodniczący Komisji przedłożył porządek dzienny o treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Informacja o realizacji spraw rolnych na terenie gminy w 2020 roku.
4. Informacja o zarejestrowanych podmiotach gospodarczych na terenie gminy w 2020 r.
5. Wolne wnioski.
Radni nie wnieśli uwag do porządku dziennego posiedzenia.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o przyjęcie porządku
dziennego posiedzenia. Po głosowaniu przedstawił zbiorcze wyniki głosowania. Liczba
biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam
Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” i
„wstrzymujące się” - brak.
Ad.3
Informacja o realizacji spraw rolnych na terenie gminy w 2020 roku w załączeniu do oryginału
protokołu.

-2W dyskusji nad informacją glos zabrali:
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Inspektora Antoniego Włodkowskiego z prośbą o
szczegółowe przedstawienie zasad wydawania zaświadczeń o wliczaniu okresów pracy w
indywidualnym gospodarstwie rolnym.
Pan Antoni Włodkowski wyjaśnił, że każdy zainteresowany sam pisze oświadczenie i ze
świadkami idzie do notariusza. Notariusz stwierdza własnoręczność podpisów.
Urząd Gminy wydaje tylko zaświadczenia o nie posiadaniu dokumentów.
W dalszej części dyskusji Przewodniczący Komisji zapytał o przebieg współpracy ze
schroniskiem dla psów.
Pani Małgorzata Krajewska poinformowała, że na chwilę obecną jest bardzo zadowolona
z współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych psów.
Pan radny Marek Konopko zgłosił fakt przebywania kilku bezpańskich psów u jednej z
mieszkanek Nowego Cydzyna.
Radni po rozpatrzeniu informacji nie wnieśli uwag.
Ad.4
Informacja o zarejestrowanych podmiotach gospodarczych oraz ich działalności na terenie
gminy Piątnica wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
w 2020 roku w załączeniu do oryginału protokołu.
Radni po rozpatrzeniu informacji nie wnieśli uwag.
Ad.5
W punkcie wolne wnioski nie zabierano głosu.
Ze względu na wyczerpanie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący Komisji podziękował
zgromadzonym za udział i zamknął posiedzenie Komisji.
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