Protokół Nr 10/2015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
odbytego w dniu 15 września 2015 roku

Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy od godziny 9.00 do godziny 11.00.
W posiedzeniu wzięła udział Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego w pełnym składzie.
Porządek posiedzenia:
1.Opracowanie sprawozdania z pracy komisji w I półroczu 2015 roku.
2.Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykonania budżetu gminy w I półroczu 2015 roku.
Przebieg posiedzenia:
Ad.1.Komisja dokonała podsumowania pracy za I półrocze 2015 roku, następnie opracowała
i przyjęła sprawozdanie z pracy o następującej treści:
Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego powołana została przez Radę Gminy w dniu 09
grudnia 2014 roku uchwałą Nr II/6/2014. Do zadań Komisji należy ocena stanu bezpieczeństwa w
gminie oraz analiza sytuacji w rolnictwie na terenie gminy.
W I półroczu 2015 roku komisja odbyła osiem posiedzeń. Wszystkie 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 2015 rok. Jedno posiedzenie odbyła Komisja ponadplanowo wspólnie
z pozostałymi komisjami problemowymi.
W okresie sprawozdawczym Komisja opracowała plan pracy na 2015 rok, zapoznała się z informacją
Wójta Gminy dotyczącą wykonania budżetu gminy w 2014 roku, ze sprawozdaniem z realizacji
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ponadto
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą aktualnych zagadnień związanych z ubezpieczeniem
rolników, ze stanem przygotowania zakładów przetwórczych i podmiotów zajmujących się skupem
do sezonu skupu owoców, ze stanem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
oraz zaopiniowała siedem projektów uchwał.
W posiedzeniach uczestniczyli w zależności od podejmowanych tematów: Wójt Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Lipsku, specjalista
Mazowieckiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Lipsku, przedstawiciele firm zajmujących się
skupem owoców na terenie gminy, kierownik ZUK w Siennie, komendant Gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Siennie.
Sprawozdanie z pracy komisji zostanie przedstawione na najbliższej sesji Rady Gminy .
Ad.2.Komisja zapoznała się z informacją Wójta Gminy dotyczącą wykonania budżetu gminy
w I półroczu 2015 roku. W szczególności przeanalizowano działy: 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa oraz 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.
Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości i nie wniosła zastrzeżeń do realizacji budżetu w I półroczu
2015 roku.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Komisji
Julian Siwek

