Protokół Nr 1/2016
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
odbytego w dniu 27 stycznia 2016 roku

Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy od godziny 9-tej do godziny 11-tej.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja w składzie dwuosobowym:
1.Ewa Mazur
2.Julian Siwek
Tematem posiedzenia było:
1.Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2015 roku.
2.Opracowanie planu pracy na 2016 rok.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał:
1)w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Sienno na lata 2016-2026;
2)w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok.
Przebieg posiedzenia:
Ad.1.Komisja opracowała i przyjęła sprawozdanie z pracy w 2015 roku w treści następującej:
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 2015 roku komisja odbyła piętnaście posiedzeń. Cztery posiedzenia odbyły się w składzie
dwuosobowym, pozostałe przy pełnym, trzyosobowym składzie komisji.
Komisja pracowała w oparciu o przyjęty Regulamin pracy komisji oraz zatwierdzony przez Radę
Gminy plan pracy na 2015 rok. Dwa posiedzenie odbyła Komisja wspólnie z pozostałymi
komisjami problemowymi. Dwukrotnie komisja zajmowała się skargami na działalność Wójta
Gminy, opracowała i skierowała do Rady Gminy dwa projekty uchwał w sprawie udzielenia
odpowiedzi na skargę.
W okresie sprawozdawczym Komisja opracowała plan pracy na 2015 rok oraz sprawozdanie ze
swojej pracy za I półrocze 2015 roku.
Komisja zapoznała się z informacją Wójta Gminy dotyczącą wykonania budżetu gminy w 2014
roku oraz w I półroczu 2015 roku, ze sprawozdaniem z realizacji Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz z informacją dotyczącą
funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Siennie, z projektem budżetu gminy na 2016 rok.
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 czternaście 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 zostanie przedłożone Radzie Gminy na najbliższej sesji.
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Ad.2.Komisja opracowała plan pracy na 2016 rok:
1.opiniowanie projektów uchwał – wg potrzeb
2.styczeń – 1.Opracowanie sprawozdania z pracy komisji w 2015 roku.
2.Opracowanie planu pracy na 2016 rok
3.luty – Spotkanie z przedstawicielem KRUS w Lipsku nt. aktualnych zagadnień związanych
z ubezpieczeniem rolników
4.marzec - Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sienno
w 2015 roku
5.kwiecień – 1.Informacja na temat przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Gminie Sienno
2.Informacja na temat realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy
6.maj – Zapoznanie się ze stanem przygotowania zakładów przetwórczych do sezonu skupu
owoców i ich przetwarzania
7.czerwiec - 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
8.sierpień – 1.Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za I półrocze 2016 roku
2.Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania Zakładu Usług
Komunalnych w Siennie
9.październik – Zaopiniowanie stawek podatków na 2017 rok
10.listopad - Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Sienno na 2017 rok
Plan pracy zostanie przedłożony Radzie Gminy do zatwierdzenia na najbliższej sesji.

Ad.3.1)Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Sienno
na lata 2016-2026. Jak wynika z uzyskanych przez komisję informacji posiadanie aktualnej
Strategii jest pożądane, ponieważ może być wymagane przy ubieganiu się o środki z zewnątrz.
Strategia zawiera opis uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych gminy , wizję rozwoju
gminy, cele i zadania strategiczne na okres dziesięciu lat, uwarunkowania realizacji.
Jest to dokument obszerny i szczegółowy.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Sienno
na lata 2016-2026 i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
2)Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok.
Wójt Gminy wnosi o nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego na 2017 rok argumentując zbyt
małymi środkami finansowymi budżetu gminy i dużymi kosztami obsługi funduszu.
Komisja zgodziła się z argumentacją Wójta Gminy i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Opinie do projektów uchwał zostaną przedstawione na sesji w dniu 08 lutego 2016 roku.
Na tym posiedzenie zakończono .

Przewodniczący Komisji
Julian Siwek
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