Protokół Nr 7/2014
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
odbytego w dniu 23 września 2014 roku

Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy od godziny 14.00 do godziny 15.30.
W posiedzeniu wzięła udział Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego w pełnym składzie.
Porządek posiedzenia:
1.Opracowanie sprawozdania z pracy komisji w I półroczu 2014 roku.
2.Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania ZUK w Siennie za 2013 rok.
3.Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykonania budżetu gminy w I półroczu 2014 roku.
Przebieg posiedzenia:
Ad.1.Komisja dokonała podsumowania pracy za okres I półrocza 2014 roku, następnie opracowała
i przyjęła sprawozdanie ze swojej pracy 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 I półroczu 2014 roku komisja odbyła sześć posiedzeń. Jedno posiedzenie odbyło się w składzie
dwuosobowym, pozostałe posiedzenia odbyły się przy pełnym , trzyosobowym składzie komisji.
Komisja pracowała w oparciu o przyjęty Regulamin pracy komisji oraz zatwierdzony przez
Radę Gminy plan pracy na 2014 rok .
W okresie sprawozdawczym Komisja opracowała sprawozdanie z pracy za 2013 rok i plan pracy na
2014 rok, zapoznała się z informacją Wójta Gminy dotyczącą wykonania budżetu gminy w 2013
roku, informacją nt. funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, ze
sprawozdaniem z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
Komisja 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 I półroczu 2014 roku Komisja zaopiniowała trzy projekty uchwał: w sprawie zmian w uchwale
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Sienno w 2014 roku, w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
Ponadplanowo Komisja zapoznała się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego
dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały w części, uchwały w sprawie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno.
Komisja przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia rozstrzygnięcia nadzorczego i przedstawiła Radzie
na sesji.
W posiedzeniach uczestniczyli w zależności od podejmowanych tematów: Wójt Gminy, Sekretarz
Gminy, przedstawiciele firm zajmujących się skupem owoców na terenie gminy.
Sprawozdanie z pracy komisji zostanie przedstawione na najbliższej sesji Rady Gminy .
Ad.2.Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych
w Siennie w 2013 roku. Informacja zawiera szczegółową charakterystykę opisową i dane liczbowe
w rozbiciu na poszczególne kierunki działalności ZUK, tj. utrzymanie i eksploatacja wodociągu,
oczyszczalnia ścieków i kanalizacja, eksploatacja i utrzymanie kotłowni, remonty dróg gminnych
i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie boisk, dowóz dzieci i młodzieży do szkół, obsługa
i utrzymanie targowicy, obsługa miejsc publicznych, konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Sienno i inne wynikające ze zgłaszanych potrzeb.

Biorąc pod uwagę zakres zadań, stan zatrudnienia, stan wyposażenia, osiągnięte dochody i koszty
działalności komisja stwierdziła, iż Zakład Usług Komunalnych w Siennie funkcjonuje dobrze.
Kierownik ZUK reaguje na każde zgłoszenie, starając się rozwiązać problemy w jak najszybszym
czasie. W roku 2013 Zakład Usług Komunalnych osiągnął nadwyżkę środków obrotowych w kwocie
104.185 zł.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych
w 2013 roku.
Ad.3.Komisja zapoznała się z informacją Wójta Gminy dotyczącą wykonania budżetu gminy
w I półroczu 2014 roku. Szczegółowej analizie poddano realizację budżetu w dziale Gospodarka
Komunalna i Ochrona Środowiska.
Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości i nie wniosła zastrzeżeń do realizacji budżetu w I półroczu
2014 roku.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Komisji
inż. Adam Mazur

