Protokół Nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
odbytego w dniu 21 stycznia 2014 roku
Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy od godziny 14-tej do godziny 15-tej.
W posiedzeniu uczestniczyli :
Komisja w pełnym składzie
Tematem posiedzenia było :
1.Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2013 roku.
2.Opracowanie planu pracy na 2014 rok.
Przebieg posiedzenia :
Ad.1.Komisja opracowała i przyjęła sprawozdanie z pracy w 2013 roku w treści następującej:
Do zadań Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego należy ocena stanu bezpieczeństwa
w gminie oraz analiza sytuacji w rolnictwie na terenie gminy.
W 2013 roku komisja odbyła dwanaście posiedzeń. Trzy posiedzenia odbyły się w składzie
dwuosobowym, pozostałe posiedzenia odbywały się przy pełnym, trzyosobowym składzie
komisji. Jedno posiedzenie dotyczące projektu budżetu Gminy Sienno na 2014 rok odbyło się
wspólnie z Komisją Budżetową.
Komisja pracowała w oparciu o przyjęty Regulamin pracy komisji oraz zatwierdzony przez Radę
Gminy plan pracy na 2013 rok.
W okresie sprawozdawczym komisja zapoznała się z informacją ARiMR w Lipsku dotyczącą
przygotowania ARiMR do przyjęcia wniosków o dopłaty obszarowe w 2013 roku, informacją
dotyczącą funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Siennie w 2012 roku oraz informacją
Wójta Gminy dotyczącą wykonania budżetu gminy w 2012 roku i w I półroczu 2013 roku.
Zapoznała się ze stanem przygotowania zakładów przetwórczych i podmiotów zajmujących się
skupem do sezonu skupu owoców oraz stanem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na
terenie gminy.
W okresie sprawozdawczym Komisja zaopiniowała siedemnaście projektów uchwał, opracowała
i przedłożyła Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie uznania lasów za ochronne oraz projekt
uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Komisja przyjęła i skierowała do
Wójta Gminy wniosek o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie wsi Ludwików z OSN
„Krępianka”.
Ponadto Komisja opracowała sprawozdanie z pracy za 2012 rok i plan pracy na 2013 rok.
W posiedzeniach uczestniczyli w zależności od podejmowanych tematów: Wójt Gminy,
Sekretarz Gminy, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Lipsku, przedstawiciele firm
zajmujących się skupem owoców na terenie gminy, kierownik ZUK Sienno, komendant gminny
ZOSPRP, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwo Zwoleń.
Sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Gminy do zatwierdzenia na najbliższej sesji.
Ad.2.Komisja opracowała plan pracy na 2012 rok w wersji następującej:
styczeń – Opracowanie sprawozdania z pracy komisji w 2013 roku oraz planu pracy na 2014 rok
marzec – Informacja nt. przygotowania przez ARiMR w 2014 roku do przyjęcia wniosków
o dopłaty obszarowe oraz informacja nt. funduszy PROW
kwiecień – Zapoznanie się ze stanem przygotowania zakładów przetwórczych i ocena stanu
przygotowania do sezonu skupu owoców
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maj – 1.Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa i funkcjonowaniem policji na terenie gminy
Sienno
2.Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy oraz
funkcjonowaniem jednostek OSP
lipiec – Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za I półrocze 2014 roku
sierpień – Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych
w Siennie
wrzesień – Zapoznanie się z zasadami ubezpieczenia rolników oraz innymi informacjami
dotyczącymi działalności KRUS
październik – 1.Zaopiniowanie stawek podatków na 2015 rok
2.Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za okres kadencji 2010-2014
Plan pracy zostanie przedłożony Radzie Gminy do zatwierdzenia na najbliższej sesji.
Na tym posiedzenie zakończono .
Przewodniczący Komisji
inż. Adam Mazur
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