Protokół Nr 22/2018
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Infrastruktury
z dnia 17 stycznia 2018 r.
RG.0012.2.2.2018
Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Infrastruktury dokonał Przewodniczący Komisji
Józef Kuszak, który powitał przybyłych radnych, przewodniczącego Rady Kazimierza
Barańczaka, wiceprzewodniczącego Rady Wiesławę Antczak oraz wójta Gminy Tadeusza
Bąkowskiego. Wszyscy radni byli obecni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1
do protokołu.
Następnie Józef Kuszak przedstawił planowany porządek obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 r.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.
4. Sprawy bieżące.
5. Podsumowanie i zakończenie spotkania
Porządek obrad został przyjęty i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 1) Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie bez uwag.
Ad. 2) Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 r.
Komisja przystąpiła do opracowania sprawozdania ze swojej działalności w 2017 r., które
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 3) Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.
Komisja opracowała plan pracy na 2018 r. w następującym brzmieniu:

L.p.
TERMIN
1. I KWARTAŁ

2. II KWARTAŁ

TEMATYKA
Podsumowanie działalności w 2017 r.
Opracowanie planu pracy na 2018 r.
Spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Doradztwa Rolniczego
na temat funkcjonowania doradztwa rolniczego na terenie
gminy oraz zmian w sposobie składania wniosków o dopłaty
bezpośrednie przez rolników.
Spotkanie z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na temat zmian w sposobie składania
wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników.
Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w 2017 r.
Spotkanie z prezesem Gminnej Spółki Wodnej – informacja z
bieżącej działalności.
Objazd dróg gminnych i placów zabaw – objazd – dwa etapy.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie gminy Kiszkowo.

3. III KWARTAŁ

Spotkanie z delegatami Izb Rolniczych – informacja z bieżącej
działalności.
Spotkanie z przedstawicielami Koła Łowieckiego "Sokół"
i Koła Łowieckiego „OMYK” – informacja z bieżącej
działalności.
Bezpieczeństwo na terenie Gminy – spotkanie z Komendantem
Policji w Kłecku.
Podsumowanie działalności Komisji w 2018 r.

Ponadto Komisja w miarę bieżących potrzeb będzie opiniowała wnioski i projekty uchwał
z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska, leśnictwa, bezpieczeństwa, gospodarki komunalnej
i planowania przestrzennego.

Plan pracy zostanie przedłożony Radzie Gminy na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 4) Sprawy bieżące.
Radny Marek Masłowski zgłosił, że kołki na placu zabaw są do wymiany.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Barańczak poinformował, że chciałby na sesję,
która odbędzie się w miesiącu lutym zaprosić Komendanta Powiatowego Policji oraz
Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie i porozmawiać na temat bezpieczeństwa na terenie
gminy.

Na tym posiedzenie zakończono.
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