
PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, 
ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

1

Lp. Termin posiedzenia Zasadnicza tematyka Uwagi

1. Styczeń 2015 r.

1. Inform acja Pow iatow ego Zarządu Dróg i Transportu dotycząca organizacji
i efektów  zw iązanych z zim owym  utrzym aniem  dróg w  Powiecie Łowickim .

2. Inform acja Pow iatow ego Zarządu Dróg i Transportu dotycząca planu rem ontów 
dróg.

2. Luty 2015 r.
1. Inform acja z działalności W ydziału O chrony Środowiska, Rolnictw a 

i Leśnictwa.

3. M arzec 2015 r.

1. Inform acja o stanie m ienia Pow iatu Łow ickiego -  posiedzenie wyjazdowe.
2. Inform acja na tem at harm onogram u działań kulturalnych na 2015 rok.
3. Inform acja o przebiegu inwestycji w  Powiecie Łowickim .
4. Inform acja o stanie przygotow ania dokum entacji strategicznej powiatu 

i propozycje zadań do ubiegania się o środki unijne.

4. Kwiecień 2015 r.

1. Inform acja Pow iatow ego Lekarza W eterynarii z działalności Powiatowego 
Inspektoratu W eterynarii.

2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Program u Przeciw działania Bezrobocia 
i A ktyw izacji Lokalnego Rynku Pracy za 2014 rok.

3. Stan dróg i lasów w  Powiecie Łow ickim  -  posiedzenie wyjazdowe.

5. Maj 2015 r.

1. Zaopiniow anie spraw ozdania z w ykonania budżetu pow iatu za 2014 rok oraz 
inform acji o m ieniu Powiatu Łowickiego.

2. Zaopiniow anie sprawozdania finansowego Pow iatu Łow ickiego za 2014 rok.
3. Inform acja dotycząca kontroli przestrzegania i stosow ania przepisów  o ochronie 

środowiska w zakresie gospodarki odpadam i, ochrony atm osfery i gospodarki 
wodnościekowej na podstaw ie w ydaw anych decyzji przez Starostę Łowickiego.

4. Inform acja na tem at gospodarki transportowej w  Starostwie Powiatowym  w 
Łow iczu i jednostkach podległych.

6. Czerwiec 2015 r.
1. O św iata rolnicza -  stan, perspektyw y rozw oju na rok szkolny 2015/2016.
2. Inform acja o przebiegu inwestycji w  Powiecie Łowickim .

7. Sierpień 2015 r.
1. W drażanie program ów  i funduszy pom ocow ych UE w  zakresie rolnictwa 

na terenie Pow iatu Łowickiego.



2. Zapoznanie się ze stanem  realizacji i propozycjam i projektów 
współfinansow anych ze środków zewnętrznych, w  tym  z funduszy Unii 
Europejskiej.

3. Inform acja z działalności W ojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i N asiennictw a Oddział w  Łowiczu.

8. W rzesień 2015 r.

1. Inform acja o przebiegu w ykonania budżetu Powiatu Łow ickiego oraz 
inform acja o przebiegu w ykonania planów finansowych sam odzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sam orządowych instytucji kultury za 
I półrocze roku budżetowego.

2. Inform acja o stanie przygotow ania dokum entacji strategicznej pow iatu 
i propozycje zadań do ubiegania się o środki unijne.

9. Październik 2015 r.

1. Inform acja o propozycji w sparcia finansowego dla sam orządów przez 
W ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki W odnej w  Łodzi.

2. Inform acja o przebiegu inwestycji w  Powiecie Łowickim .
3. Stan dróg i m ostów  w  Powiecie Łow ickim  -  posiedzenie wyjazdowe.

10. Listopad 2015 r.

1. Przedstawienie projektu uchw ały RPŁ w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łow ickiego na 2016 rok.

2. Przedstawienie projektu U chw ały RPŁ w  sprawie uchwalenia W ieloletniej 
Prognozy Finansowej Pow iatu Łowickiego.

11. Grudzień 2015 r.

1. Zaopiniowanie projektu U chw ały RPŁ w  sprawie uchwalenia W ieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały RPŁ w  sprawie uchwalenia budżetu Pow iatu 
Łowickiego na 2016 rok.

3. Opracowanie planu pracy kom isji na 2016 rok.
4. Sprawozdanie z działalności kom isji za 2015 rok.


