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Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa 

  Rady Powiatu Stalowowolskiego za 2017 r. 

 

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2017 r. działała w następującym składzie: 

1) Stanisław Paleń – Przewodniczący Komisji 

2) Edward Sulich   - Z-ca Przewodniczącego 

3) Alfred Rzegocki – Członek Komisji 

4) Jan Nowak   - Członek Komisji 

5) Tadeusz Samołyk – Członek Komisji 

 

Komisja Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa w roku 2017 realizowała plan pracy 

zatwierdzony przez Radę Powiatu. W 2017 roku Komisja odbyła 7 posiedzeń podczas których 

pracując merytorycznie przyjęła 29 informacji i sprawozdań  oraz wyraziła 63  opinii o projektach 

uchwał Rady Powiatu. 

Na poszczególnych posiedzeniach debatowano nad następującymi zagadnieniami: 

 

25 stycznia 2017 r. 

1. Członkowie Komisji zapoznali się  z pracą i funkcjonowaniem Zakładu Mechaniczno-

Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.   

2. Komisja opracowała i przyjęła sprawozdanie z działalności za 2016 r. 

3. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych za 

2016 r., sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r. oraz 

informacją z realizacji zadania zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie 

stalowowolskim w 2016 r. 

4. Pozytywnie zaopiniowano 8  projektów uchwał Rady Powiatu. 

 

13 lutego 2017 r. 

1. Zaopiniowano pozytywnie 4 projekty uchwał Rady Powiatu. 

 

24 marca 2017 r. 

1. Komisja zapoznała się z wynikiem finansowym oraz informacją o bieżącym funkcjonowaniu 

PKS Stalowa Wola S.A.(wspólnie z Komisją Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego). 
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2. Zapoznano się z informacją Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej o stanie ochrony 

przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych. 

3. Zaopiniowano pozytywnie 12 projektów uchwał Rady Powiatu. 

 

20 kwietnia 2017 r. 

1. Zapoznano się z informacją  nt. stanu lasów nadzorowanych przez Starostę za okres 

 2016- 2017. 

2. Komisja zapoznała się z 4 sprawozdaniami ( ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli za 2016 r wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy 

zastępczej oraz oceną zasobów pomocy społecznej, sprawozdaniem z realizacji 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, sprawozdaniem z realizacji programu 

współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy    o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2016 r. oraz 

informacją  z realizacji zadań zakresu kultury, promocji oraz kultury fizycznej). 

3. Zaopiniowano pozytywnie 5 projektów uchwał Rady Powiatu. 

 

7  czerwca 2017 r. 

1. Zapoznano się z informacją nt. stanu dróg powiatowych i planami modernizacji na rok 2017. 

2. Pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2016 r. 

3. Zapoznano się z realizacją opieki medycznej oraz stanem rozpoczętych inwestycji                                 

w jednostkach , dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. 

4. Zapoznano się z 7 informacjami, sprawozdaniami i opiniami dotyczącymi sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r 

5. Zaopiniowano pozytywnie 10 projektów uchwał Rady Powiatu. 

 

21 września 2017 r. 

1. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji programu „ Promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie stalowowolskim na lata 2016-2020. 

2. Rozpatrywano informację z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r, informację                                        

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacjami  o przebiegu planu 

finansowego oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej   samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej. 

3. Zaopiniowano pozytywnie 19  projektów uchwał Rady Powiatu. 
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23 listopada 2017 r. 

1. Zapoznano się z przygotowaniami Zarządu Dróg Powiatowych do sezonu zima 2017/2018. 

2. Zapoznano się z informacją o stanie środowiska, działalności ARiMR i KRUS, informacją 

Powiatowego Lekarza Weterynarii o bezpieczeństwie epizootycznym na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego. 

3. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały budżetowej i projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2020. 

4. Zapoznano się z informacją  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

sanitarnym w Powiecie Stalowowolskim, .o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2016/2017 oraz informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych. 

5. Zaopiniowano pozytywnie 6 projektów uchwał Rady Powiatu. 

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji 

                                                                    Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

    

                                                                                           Stanisław Paleń 


