
Protokół Nr 1/18 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarowanie Mieniem Komunalnym                   

i Inwestycji  

z dnia 6 lutego  2018 r. 

 

Dnia 6 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rolnictwa, Gospodarowanie Mieniem 

Komunalnym i Inwestycji , w którym udział wzięli jej członkowie w osobach; 

1. Jadwiga Krusińska 

2. Błażej Wesołowski 

3. Małgorzata Juchniewicz 

4. Ryszard Szczesny 

5. Izabela Zakrzewska 

6. Edward Żychlewicz. 

 Posiedzenie otworzyła Pani Jadwiga Krusińska, która przywitała obecnych po 

czym przedstawiła następujący porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2017. 

3. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

Ad. 2 

 Komisja opracowała sprawozdanie z działalności komisji za rok 2017. Projekt 

planu w załączeniu. 

Ad. 3 

 Komisja opracowała plan pracy na rok 2018. Projekt planu w załączeniu. 

Ad. 4 

W ramach spraw bieżących zgłoszono: 

- radna Małgorzata Juchniewicz zaproponowała powołanie komisji ds. zalań                       

i podtopień upraw rolnych, celem umożliwienia rolnikom uzyskanie rekompensat                     

z tytułu poniesionych strat. Radny Błażej Wesołowski zaznaczył, iż inne gminy 



posiadają już takie komisje ( Bądkowo, Waganiec, Aleksandrów Kujawski)przez co są 

już przygotowane do dalszego działania w razie pojawienia się środków finansowych 

z przeznaczeniem na ten cel. 

Pozostali członkowie Komisji wyrazili poparcie dla wniosku w sprawie powołania 

przez Wójta Gminy Lubanie Komisji ds. zalań i podtopień upraw rolnych. 

- członkowie komisji Rolnictwa wytypowali swojego przedstawiciela do składu wyżej 

wskazanej komisji w osobie radnego Błażeja Wesołowskiego. Radny wyraził zgodę na 

ewentualną pracę w tej komisji. 

Ad. 5 

Przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za przybycie po czym dokonała 

zamknięcia posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji 

   Jadwiga Krusińska 

Protokołowała : 

Aleksandra Bednarek 

Inspektor ds. obsługi rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym i Inwestycji za rok 2017 

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji  w składzie: 

Jadwiga Krusińska, 

Błażej Wesołowski, 

Edward Żychlewicz, 

Małgorzata Juchniewicz 

Ryszard Szczesny oraz 

Izabela Zakrzewska 

w  roku 2017 odbyła  11 posiedzeń. 

Działając zgodnie z planem pracy, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy 

Lubanie Nr XXI/118/17 z dnia 28 lutego 2017 roku, komisja rozpatrywała między 

innymi następujące zagadnienia: 

- zagrożenia związane z grypą ptaków oraz wytyczne dotyczące utrzymania drobiu                 

w gospodarstwach, 

- formy szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę 

leśną, 

- działalność ODR prowadzona na terenie gminy przez jej przedstawiciela, 

- działalność Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy, 

- stan badań zasobności gleb w składniki mineralne, 

- stan realizacji przekazywania środków finansowych w formie dopłat bezpośrednich 

oraz innych źródeł finansowania rolnictwa, 

- działania podejmowane na rzecz uregulowania stosunków wodnych, 

- wykonanie zadań inwestycyjno-gospodarczych. 

Przedmiotem posiedzeń komisji były również materiały rozpatrywane na 

sesjach rady gminy. 

 

Przewodnicząca Komisji  

      Jadwiga Krusińska 

 



                                                                                                   Załącznik Nr 4  

                                                                                         do uchwały Nr XXX/179/18 

                                                                                         Rady Gminy Lubanie 

                                                                                        z dnia … lutego 2018 roku  

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym                         

i Inwestycji na 2018 rok 

 

Lp. 

 

Tematyka 

 

Termin realizacji 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

Opracowanie planu pracy na 2018 rok  i przedłożenie do 

zatwierdzenia Radzie Gminy. 

Informacja o działaniach na rzecz uregulowania 

stosunków wodnych (melioracja wraz z konserwacją 

rowów melioracyjnych, przepustów i przejazdów, komisja 

z udziałem przedstawiciela WZMiUW oraz 

Nadleśnictwa). 

Informacja o pozyskiwaniu zewnętrznych środków na 

poprawę infrastruktury terenów wiejskich. 

Spotkanie z Kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. 

Zapoznanie się z działalnością ODR prowadzoną na 

terenie gminy Lubanie przez jej przedstawiciela. 

Spotkanie z Lekarzem Powiatowym Weterynarii. 

Spotkanie z przedstawicielem koła łowieckiego na temat 

form szacowania szkód w uprawach rolnych 

spowodowanych przez zwierzynę leśną oraz odstrzału lisa 

i dzika ( posiedzenie   z udziałem sołtysów ). 

I kwartał 

 

 



 

1. 

2. 

 

    3. 

 

 

Zapoznanie się z działalnością KGW na terenie gminy. 

Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za        

2017 rok. 

Informacja w sprawie realizacji bieżących wniosków 

Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym i Inwestycji. 

 

 

 

 

II kwartał 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za            

I półrocze 2018 roku. 

Przyjęcie informacji o wykonaniu zadań inwestycyjno- 

gospodarczych w roku 2018. 

Przyjęcie informacji w sprawie badań zasobności gleb.         

 

 

 

 

III kwartał 

 

1. 

2. 

 

 

Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na rok 2019. 

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lubanie na 2019 

rok. 

 

IV kwartał 

 

 

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb                   

i problemów zgłoszonych w trakcie pracy. 

                                                                        Przewodnicząca Komisji 

                                                                     Jadwiga Krusińska 

 

 


