Protokół Nr 2/2021
z posiedzenia Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska
z dnia 12 marca 2021 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Łukasz Dudzic – przewodniczący
2. Łukasz Kowalewski – wiceprzewodniczący
3. Marcin Murawa – członek
4. Łukasz Sergiel – członek
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Wojciech Wąchała – Wójt Gminy Bobrowice
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie Komisji za rok 2020.
3. Segregacja śmieci - pytania do MZGOK.
4. Tematy skierowane przez Przewodniczącego Rady – Program Rozwoju Turystyki i trasy
pieszo-rowerowe.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1.
Otwarcia posiedzenia komisji dokonano o godz. 11.20.
Ad 2.
W tym punkcie posiedzenia Komisja opracowała sprawozdanie z działalności za 2020 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 3.
W tym punkcie posiedzenia poruszono tematy PSZOK-u (co można przywozić) oraz temat
wywozu wielkogabarytów. Ustalono, że radni przygotują pytania do Międzygminnego
Związku Gospodarowania odpadami komunalnymi. Wójt poinformował, że zaprosi
przewodniczącego związku na wspólne posiedzenie komisji.
Ad 4.
W tym punkcie posiedzenia omawiano tematy skierowane przez przewodniczącego Rady.
1. Program Turystyki Rozwoju na terenie gm. Bobrowice.
Wójt zwrócił się z wnioskiem do komisji o określenie celów jakie powinien zawierać
program. Komisja zaleciła zlecenie opracowania programu firmie zewnętrznej.
2. Trasy pieszo rowerowe.
Wójt poinformował, że nawiązał współpracę w sprawie wsparcia i zagospodarowania
terenów wokół zbiornika wodnego w Dychowie wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej
o energii odnawialnej (wartość projektu ok. 100.000 zł).

Wolne wnioski:
1. Radny Marcin Murawa – oczyszczenie zakrzaczeń wzdłuż torów kolejowych.
2. Radny Łukasz Sergiel – podjęcie rozmów z Nadleśnictwem Brzózka o utworzenie
ścieżki przyrodniczej na terenach pomiędzy m. Dychów i Bronków.
3. Radny Łukasz Dudzic – podjęcie rozmów z Wodami Polskimi na temat konieczności
wykonania przepustu z powodu wysychającego jeziora oraz wykonania operatu
wodno-prawnego.
Ad 5.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenie zakończono o godz. 12.00.
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