
PLAN PRACY 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Promocji Powiatu na 2021 rok 

 

MIESIĄC TEMATYKA UWAGI 

styczeń 

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok 
2. Ocena realizacji zadań drogowo-

chodnikowych w 2020 roku. 

Przewodniczący komisji, 
Starosta Ostrzeszowski 

luty 

1. Wypracowanie zakresu i możliwości powiatu 
w zadaniach drogowo-chodnikowych pod 
kątem możliwości finansowych w 2021 roku. 
 

2. Informacja ARiMR powiatowe biuro w 
Ostrzeszowie o sytuacji w rolnictwie oraz 
przedstawienie kryteriów unijnej polityki 
rolnej w ramach budżetu 2021-2027.  

 

Kierownik WZDP, 
Starosta ostrzeszowski, 
Skarbnik powiatu 
 

Kierownik biura 
powiatowego ARiMR  

 

marzec 

1. Informacja o funkcjonowaniu Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
oddział w Ostrzeszowie. 

2. Funkcjonowanie spółek wodnych w powiecie 
ostrzeszowskim – dyskusja nad forma prawną 
spółek wodnych. 

Kierownik inspektoratu 
 
 
Prawnik powiatu 

kwiecień 

1. Ocena i rozliczenie akcji zimowego utrzymania 
dróg powiatowych. 

2. Pozimowa ocena stanu dróg powiatowych – 
posiedzenie wyjazdowe. 

3. Wizytacja Pałacu Wężyków w Rogaszycach w 
ramach posiedzenia wyjazdowego. 

Kierownik WZDP, 
Starosta Ostrzeszowski 

maj 

1. Ustalenie priorytetów w projekcie Planu 
rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2021-
2025. 

2. Ocena wykonania budżetu za 2020 rok. 

Starosta Ostrzeszowski, 
skarbnik powiatu, 
kierownik WZDP  

czerwiec 

1. Ochrona środowiska oraz leśnictwa lasów 
prywatnych – informacja o stanie środowiska i 
stanie zalesień w powiecie ostrzeszowskim. 

2. Sprawozdanie z realizacji ochrony środowiska 
przez Wydział Budownictwa i Środowiska w 
zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom 
wód w rowach, stawach, rzekach na terenie 
powiatu. 

Wydział ochrony 
środowiska, leśnicy 
lasów prywatnych 

lipiec 
Przerwa wakacyjna 

 
 

sierpień 
Przerwa wakacyjna 

 

  

wrzesień 1. Stan wykonania budżetu powiatu Skarbnik powiatu 



ostrzeszowskiego za I półrocze 2021 roku. 
2. Zaopiniowanie dokumentu: „Plan rozwoju 

sieci dróg powiatowych na lata 2021-2025”  
i przedstawienie Radzie Powiatu w 
Ostrzeszowie. 

 

  
 
Starosta ostrzeszowski, 
Kierownik WZDP 

październik 

1. Zapoznanie komisji z ofertą nauczania 
w szkołach zawodowych powiatu 
ostrzeszowskiego w zestawieniu z potrzebami 
kadrowymi firm z powiatu ostrzeszowskiego  
– posiedzenie połączone z posiedzeniem 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

2. Przedstawienie potrzeb z terenu powiatu na 
podstawie wniosków złożonych do budżetu na 
2022 rok. 

Dyrektorzy szkół 
ponadpodstawowych 
  
 
 
 
Starosta Ostrzeszowski 

listopad 

1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu 
ostrzeszowskiego i wieloletniej prognozy 
finansowej na 2022 rok. 

Starosta Ostrzeszowski 
skarbnik powiatu,  

grudzień 

1. Przyjęcie budżetu i wieloletniej prognozy 
finansowej na 2022 rok. 

2. Informacja o przygotowaniu technicznym 
i materiałowym do akcji zimowego 
utrzymania dróg powiatowych. 

Skarbnik powiatu 
  
Kierownik WZDP 

  
  

Przewodniczący komisji 

Ignacy Śmiatacz 
 


