
RADA GMINY
Pietro!v ice Wie lk ie Uchwała N. |V/ il2l2007

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 02 marca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia p|anu pracy Komisi| Eko|ogi Ro|nictwa i Leśnictwa
na 2007 rok

Na podstawie ań.21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz g 68 pkt 1 Statutu Gminy

na wniosek
Komisii Eko|og| Ro|n|ctwa i Leśnictwa
Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich

uchwala:

s1
zatwierdza się p|an pracy Komisji Eko|ogii Ro|nictwa i Leśnietwa na rok 2007' stanowiący załącznik
do uchwały.

s2
Wykonanie uchwały powier2a się Wójtowi Gminy.

ś3

Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tab|icach ogloszeń'

s4
UchwaŁ Wchodzi w życie f dniem podjęcia

itr i:] 7' !.: ń/'c D i czĄcY



Plan pracy KomĘi Rady
ds. ekologiin rolnictwa

Gminy Pietrowice Wielkie
i |eśnictwa n* rck2007

Tematyka posiedzenia

Kontrola składowiska odpadów mineralnych w
Pietrowicach Wielkich

omówienie i przyjęcie skorygowaIrego
Iegulaminu na'Najpiękniejsząposesję'. lv 2007
roku

InJiorr.acja na łenrat mozlirł o(ci oofi n"nsortalt.a
do modernizacji systemów gŹewczych w 2007
rcku

Omowienie tabeli srar-rek ctyns,,u d/ie-/dW
guntów |olnych Gminy

spraw} bieŻące, pisma. rłnio<|'i i dys\u'ja

s1yczeń

Przewodniczący
Komisji

Beata Mludek

wójt Gminy
Beata Mludek

Wójt Gminy

wyjazd w te(en w celu oględzin d.zewostanu
crnenlaŹa !Ą C1przanowie oraz przy u '
Mickięwicza w Pietrowicach wielkich
opracowanie i przyjęcie planu placy na 2007 rok

wybór faslęDc) pŁe\a odniczącego komi.ji

omówienie harmołogramu i tematyki spotkari
o.az sukoleń dla rc].ników pzez ośrodek
Doradztwa Rolniczego

omówienie i przyjęcie regulaminu na
dofinansowanie modemizacji systemóW
grzewczych w 2007 roku

sprawy bieżące, pisma, wnioski i dyskusja

Beata Mludek

Przewodniczący
Komisji

p' Genowęfa
zapotoęzna
Wójt Gminy

Beata Mludek

Spotkanie z administratorem składowiska
odpadów minerainych w Pietro\-vicach wie1kich,
celem omówienia dalszej rekulfiacji terenu

InfoljJLacja dotycząca wydanych decyz1r na
wycinkę drzew w 2006 roku

omówieIrie harmono$amu miejsc i potrzeb pod
nasadzenia drzewek i kzewów na telenie sołectw

SpraĘ b iezacę.  o i s ra .  v r i9 t \ i  id ; .ku5 ja

Marzec

p. Alojfy stlzeduła

Beata Mludek

wójt Gminy
Beata Mludek



1 ) 4

I

2

3

ocena stanu nasadzeń drzewek i klzęwów na
terenie Gminy zreflmdowanych plzez Fundację
,,Silesia"

omówienie Fzygotowlń szkół oftz tlodzięży
szkolnej i pzędszkolnej do wiosenrrej akcji

qnrTatan iP  (w iar r "

sprawy bieżące, Pisma, wnioski i dyskusja

Matzeę

Osoby
odpowiedzialne za

nasadzenia

Insp' oświaĘ
Przerv. Komisji.

1

2

3

wyjazd do wybranych sołecfiv' celem oceny
stanu sanitamego tzw' dzikich wys1pisk śmieci

ocena pŹebiegu zbiórki odpadów
wielkogabarlowych

sprawybieŻące. pisma. wnios(i i d)sl.usj"

Kwiecień

Pvedstawiciel
Urzędu Gminy

Wójt Gminy 1ub
wlznaczona osooa

1

2

3

4

Kontoia składowiska odpadów mineralnych w
Pietrowicach Wielkich

Zapozlali,e się z przebiegiem prac przy kościółkd
swiętego Ktzyża w lamach lealifacj i ,,Eko Planu
Kościołka''

Infomacja z pżygotolvań do vlT edycji Eko
Wystawy 2007

Sprawy bieżace. pisma. w-ios\i idyskLisja

Maj

wójt Gminy lub
\Ą'yzlaczona osoba

wójt Gminy
Przewodniczący

Komisji

wójt Gminy

wójt Gminy

1

2

3

Infonaacja z działalności Gminnęj Spótki
Wodnej

omówienie przebiegu pmc dotyczących
porozumienia w spmwie przytE-za do
oczyszczalni ścieków Gminy Krzanowice

Sprawry bieżące. pisma. vmioski i d;skusja

Maj

Wójt Gminy

Wójt Gminy

2

wyjazd w teren do poszczegó]nych sołectw,
celem vr'iz}tacji miejsc nasadzeń młodego
dŹewostanu oraz tfw. ,,dzikich wysypisk śmieci''

sprawy bieżące. Disma. wrioslj ' dyskr-sja

Czerwiec
Sohysi Sołectw

Przęrwa Wiopowa T  i - i - ^

I

2

Kontola składo1viska odpadów mineralnych w
Piętrowicach Wielkich

omówienie realizacji fadań seiekrywneJ
gospodarki odpadami przez mieszkańców Gminy

Informacja Z przygotowań Szkół i młodziezy
szko1nei do iesiennej akcji .'spĘątania Ziemi'.

Sieryień

Wójt Gminy

Seketarz Gminy

Sprawy bież4ce, pisma, wnioski i dyskusja



7

2

3

4

Wysłuchade infonnacji kięrownika
Posterunku Policji o pneblegu rcalizacji
UchwĄ Rady Gminy dot. Ładu i Porządku
w zakesie ekologii na terenie Gminy

!\ ysluchanie in|ormacji z udziałem
młodzieĄ szkolnej w akcjach spĘ4tania
.,5wlAta r,,zleml

Informacja o wynikach konkursu na
,,Naj piękniej szą po sesj ę''

SpraĘ bieŻące. pi 'ma. rtnioski i d1.kl lsja

Wrzesień

Kierownik Zdzisław
Kozub

Inspektor oświaty
p. Cecylia Pawlasek

Bęata Mluclek

I

2

3

Wizytacja składowiska odpadów
mineralnych w Pietrowicach Wielkich

ocęna stanu nasadzeń drzewek
zrefundowarrych przez Fundację,'Silesia''

spra\ł) bieżące. pisma. wrioski i d1 .ku"ja

PaŹdziemik

Przedstawiciel
Urzędu Gminy

Przedstawiciel
Urzędu Gminy

I

2

3

Wyjazd w teren do poszczęgólnych Sołect\ł7
celem wiz)"tacji tzw. ,,Dzikich wyslpisk
śmieci,'

Rozpatrzenie u'niosków na dopłąty do
ekologicaych kotłów Co

spraĘ bieżące. pi<ma. wlioski id1'|.u.ja

Llstopad

SoĘsi

Beata Mludek

I

2

l

4

Informacja na temat ilości dokonanych
nasadzeń drzewek i krzewów w 2007 roku z
uwzględnieniem sołectw

RozpatŹenie wniosków na dopłaty do
ękologicznych kotłów Co

omówienie realizacji planu komisji Ekologii
na 2007 rok

spraw] bieżące. pisma. wmioski id1skusja

Grudzień

Beata Mludek

Beata Mludek

Przewodniczący
Komisji

Powyższy Plan został plzyjęty pŹez Komisję Ekologii dnia 22'02'2007r.


