
KAijA powiatu łowicko
Łowicz, uL Stanisławskiego n 
teL (0-46J 837-39-02, fax 837-5; 5 PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, 

°ik)LNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

Lp. Planowany termin 
posiedzenia Zagadnienia Uwagi

ł. Styczeń 2018 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 2018 r.
*

1. Inform acja z działalności W ydziału Ochrony Środowiska, Rolnictw a 
i Leśnictw a za 2017 rok.

3. M arzec 2018 r.

1. Inform acja o stanie m ienia Pow iatu Łow ickiego -  posiedzenie wyjazdowe.
2. Inform acja o planow anych wydarzeniach kulturalnych realizow anych przez 

instytucje kulturalne Pow iatu Łow ickiego w  roku 2018 ze szczególnym  
uw zględnieniem  nakładów  finansowych.

3. Inform acja o przebiegu inw estycji w Pow iecie Łowickim.
4. Przygotow anie Pow iatu Łow ickiego do zadań pod kątem ubiegania się o środki 

unijne.

4. K w iecień 2018 r.

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

2. Sprawozdanie z realizacji Pow iatow ego Program u Przeciw działania Bezrobocia 
i A ktyw izacji Lokalnego Rynku Pracy za 2017 rok.

3. Stan dróg w  Pow iecie Łow ickim  -  posiedzenie wyjazdowe.

5. Maj 2018 r.

1. Zaopiniow anie spraw ozdania z  w ykonania budżetu pow iatu za 2017 rok oraz 
informacji o mieniu Pow iatu Łowickiego.

2. Zaopiniow anie spraw ozdania finansowego Pow iatu Łow ickiego za 2017 rok.
3. Inform acja o przebiegu w ykonania planu finansowego w M uzeum, Powiatowej 

Bibliotece Publicznej, w  Centrum  Kultury, Turystyki i Prom ocji Ziem i 
Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Łowiczu za 2017 rok.

4. Inform acja o zatw ierdzonych sprawozdaniach finansowych instytucji kultury.
5. Inform acja W ydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictw a dotycząca 

realizacji zadań z zakresu ustaw y o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
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6. Czerw iec 2018 r. 1. O św iata rolnicza -  stan, perspektyw y rozwoju na rok szkolny 2018/2019.
2. Inform acja o przebiegu inwestycji w  Pow iecie Łowickim.

7. Sierpień 2018 r.

1. W drażanie program ów  i funduszy pom ocow ych UE w  zakresie rolnictw a 
na terenie Pow iatu Łowickiego.

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

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

8. W rzesień 2018 r.

1. Inform acja o przebiegu w ykonania budżetu Pow iatu 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. Przygotow anie Pow iatu Łow ickiego do zadań pod kątem  ubiegania się o środki 
unijne.

9. Październik 2018 r.
1. Inform acja o przebiegu inwestycji w  Pow iecie Łowickim.
2. Stan dróg i m ostów  w Powiecie Łow ickim  -  posiedzenie wyjazdowe.
3. Posiedzenie w yjazdow e -  M OS w Kiernozi.

10. L istopad 2018 r.

1. Przedstaw ienie projektu uchwały RPŁ w  sprawie uchw alenia budżetu Pow iatu 
Łow ickiego na 2019 rok.

2, Przedstaw ienie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchw alenia W ieloletniej 
Prognozy Finansowej Pow iatu Łowickiego.

11. G rudzień 2018 r.

1. Zaopiniow anie projektu Uchw ały RPŁ w  sprawie uchw alenia W ieloletniej 
Prognozy Finansow ej Pow iatu Łowickiego.

2. Zaopiniow anie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchw alenia budżetu Pow iatu 
Łow ickiego na 2019 rok.

3. Opracowanie planu pracy kom isji na 2019 rok.
4. Sprawozdanie z działalności kom isji za 2018 rok.


