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RF.0012.2.2.2020.KRIOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 26.02.2020r.,
w godz. 16.00-16.30 w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

Komisja w składzie:
1. Nawrot Romuald,
2. Kaźmierski Stanisław,
3. Rzepczyński Jan.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący  komisji Jan Rzepczyński, powitał członków komisji i poinformował,
że komisja spotkała się w celu opracowania sprawozdania z działalności komisji w roku 2019.

Opracowane Sprawozdanie z działalności komisji  zostało zaakceptowane 3 głosami „za”
i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Głosowanie:
1. Rzepczyński Jan - za
2. Kaźmierski Stanisław - za
3. Nawrot Romuald – za

Członkowie  komisji ustalili, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 4 marca
2020 roku o godz. 14.30. Przedmiotem obrad będzie punkt nr 4 z planu pracy komisji
dotyczący zapoznanie się ze stanem sieci sanitarnej i podłączenia do niej mieszkańców gminy
– Przewodniczący prosi o udział w spotkaniu Dyrektora ZGK oraz pracownika referatu
gospodarczego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Posiedzenia Jan Rzepczyński
podziękował radnym za udział i zakończył posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jan Rzepczyński



Załącznik nr 2
do protokołu nr

       RF.0012.2.2.2020.KRIOŚ

Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 za okres od 3.12.2018 do 31.12.2018.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:
· Rzepczyński Jan – przewodniczący
· Kaźmierski Stanisław – członek,
· Nawrot Romuald- członek,

została powołana Uchwała nr II/6/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 3 grudnia 2018r.

Zgodnie z paragrafem 2 w/w uchwały komisja działa w następującym zakresie:
a) opiniowania projektu budżetu w zakresie działania komisji,
b) opiniowania wykonania budżetu w zakresie działania komisji,
c) spraw związanych z ekorozwojem i ochroną środowiska,
d) spraw dotyczących utrzymania czystości i porządku w Gminie,
e) spraw związanych z gospodarką rolną w Gminie,
f) spraw zagospodarowania przestrzennego,
g) współpracy z Izbami Rolnymi i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
h) spraw związanych z działalnością sołectw,
i) spraw związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych.

Komisja pierwsze posiedzenie odbyła 20 lutego 2019 roku. Od tego czasu odbyło się 15 posiedzeń
w/w Komisji  w tym 3 wspólne posiedzenia z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa, 8 z Komisją Budżetu i Spraw Gospodarczych i 1 z Komisją Rewizyjną. Średnia
frekwencja członków komisji na posiedzeniach wyniosła 90%.

Wszystkie nieobecności członków Komisji wynikały z ważnych powodów i zostały usprawiedliwione.
Komisja pracowała w oparciu o roczny plan pracy i ramowy zakres zadań. Założenia rocznego planu
pracy zostały wykonane.

Komisja uczestniczyła w posiedzeniach wyjazdowych, którego celem było sprawdzenie dróg
gminnych po okresie zimowym oraz stanu faktycznego nasadzeń i pielęgnacji drzew miododajnych
oraz wizytacja nielegalnego wysypiska w Lubiatowie.

W większości swojej pracy w 2019 roku Komisja rozpatrywała i opiniowała materiały przygotowane
na sesje Rady w postaci Uchwał.
Projekty uchwał dotyczyły nie tylko przedmiotu działania komisji jak:
Kierunki działania gminy w zakresie poprawy ochrony środowiska , ale także innych spraw jak:
uchwalenie budżetu gminy, Wieloletniej Prognozy Finansowej, sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2018 rok, informacja o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie roczne z
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji itp.
Wszelkich informacji w powyższych tematach każdorazowo udzielał pracownik merytorycznego
referatu Urzędu Miasta i Gminy.



Bardziej szczegółowe informacje i zajmowane przez Komisję stanowiska w poszczególnych sprawach
znajdują się w biurze Rady, w zbiorze protokołów z odbytych posiedzeń i na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej.

  Rzepczyński Jan

                                                                                     Przewodniczący Komisji Rolnictwa
 i Ochrony Środowiska


