
UCHWAŁA NR ……………/21 

RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia ……………. 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy 

Marcinowice na 2021 rok. 

 

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn.zm.) oraz § 49 ust.1 Statutu Gminy Marcinowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 

4236 z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Marcinowice na 

2021 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Marcinowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr ……………/21 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia …………… 2021 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy 

Marcinowice na 2021 rok. 

W związku z zapisami w art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz § 49 ust.1 Statutu Gminy Marcinowice, komisje rady przedkładają 

radzie gminy plan pracy oraz pracują na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, zgodnie  

z planem pracy. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr …………../21 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia …………….. 2021 r. 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

NA 2021 ROK 

 

 

1. Ocena stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy. 

2.  Kontrola stanu dróg transportu rolnego na terenie gminy. 

3. Ocena zasadności i celowości realizowania zakwalifikowanych zadań związanych z 

rolnictwem i ochroną środowiska. 

4. Organizacja spotkań z przedstawicielami instytucji związanych z rolnictwem lub ochroną 

środowiska takich jak: ARiMR ,IR, WFOŚiGW. 

5. Problematyka dzikich wysypisk śmieci. 

6. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących rolnictwa i ochrony środowiska. 

7. Ocena stanu infrastruktury melioracyjnej na terenie gminy. 

8. Komisje wyjazdowe wg potrzeb. 

9. Opracowanie planu pracy na 2022 r. 

 

 


