
Załącznik Nr 5 do uchwały NR XLI/818/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

PLANU PRACY 
 KOMISJI ROLNICTWA, ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

I OCHRONY ŚRODOWISKA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
NA 2014 r. 

 
 

Termin 
posiedzenia 

Tematy 

Styczeń 
2014 

1. Przedstawienie Rocznego Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Boguchwale na  rok  2014. 

2. Rozliczenie z realizacji postanowień Komisji za 2013r. 
 

Luty 
2014 

1. Informacja roczna dot. stanu wdrażania Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013’ 

2. Informacja roczna dot. Stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach PROW 
2007-2013 (wg. stanu na koniec 2013) 

3. Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 (wg. Stanu 
na koniec 2013) 

4. Sprawozdanie z realizacji Planu działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w Woj. Podkarpackim na lata 2012-2013 9 wg. stanu na koniec 2013) 

5. Przedłożenie sprawozdania z realizacji planu pracy na 2013r. oraz planu pracy na 2014r. przez Zespół 
karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

6. Informacja o realizacji „Programu  aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego 
poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych  
z zachowaniem  bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”. 

7. Zamierzenia starostów dot. scaleń gruntów i perspektywa ich realizacji przez Podkarpackie Biuro Geodezji 
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i Terenów Rolnych.  
8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013r. w zakresie budowy i planowania urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych – efekty rzeczowe oraz poniesione nakłady finansowe. 
Marzec  
2014 

1. Informacja na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa podkarpackiego, 
informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu 
górnej Wisły”. 

2.  Informacja roczna dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów    
Wiejskich na lata 2007-2013 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.  

3. Informacja o realizacji Rocznego Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Boguchwale za 2013 r.    

4. Informacja dotycząca stanu zaawansowania prac programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020 
w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (PROW 2014-2020) 

  
Kwiecień 

2014 
 

1. Informacja na temat wsparcia spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, 
udzielanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

2. Przedstawienie priorytetów do finansowania z WFOŚiGW. 
3. Przygotowanie do nowej polityki rolnej w UE 2014-2020. 

 
Maj 

2014 
 

1. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW  w Rzeszowie za 2013r,. wraz ze sprawozdaniem finansowym. 
2. Program rozwoju Bieszczadów ( z wzgl.. programu w RPO) 
3. Stan realizacji uchwały „śmieciowej”. 

 
 

Czerwiec  
2014 

1. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa na terenie 
województwa podkarpackiego przez RDLP w Krośnie w 2013r. 

2. Przedłożenie informacji  realizacji zadań z zakresu szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody 
wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. 

3. Informacja PZŁ na temat gospodarki łowieckiej prowadzonej w województwie podkarpackim w 2013r. 
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  Sierpień 
    2014 

 

1. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach PROW 2007-
2013 (według stanu na koniec II kwartału 2014r.) 

2. Realizacja postanowień Komisji za I półrocze  br. 
3. Informacja o  inwestycjach w podkarpackim rolnictwie (ARiMR) 

 
Wrzesień 

2014 

 
1. Informacja o realizacji zadań marszałka województwa z zakresu grup producentów rolnych oraz grup  

i organizacji producentów owoców i warzyw. 
Ocena rozwoju gospodarstw ekologicznych w województwie podkarpackim. 

2. Ocena funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych  na terenie województwa podkarpackiego. 
3. Informacja dotycząca produktów tradycyjnych z terenu województwa podkarpackiego wpisanych na Listę 

Produktów Tradycyjnych  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   
4. Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego. 

Październik 
2014 

1. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o działalności na terenie województwa 
podkarpackiego w 2013 r.  

2. Informacja o działalności Agencji Rynku Rolnego na terenie województwa podkarpackiego w 2013 r. 
3. Informacja o działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na terenie województwa podkarpackiego w 2013 r. 
4. Propozycje do budżetu 2015r. 

Listopad 
2014 

 
 

1. Informacja z przeprowadzonych doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego. 

2. Informacja związana z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – stan na dzień 30 września 2014 r.  

3. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze środków ochrony gruntów rolnych. 
4. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (według stanu na koniec III kwartału 2014r.) 
5. Informacja w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. 
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Grudzień 
2014 

   
    1.  Plan działalności WFOŚiGW  w Rzeszowie  wraz z rocznym planem finansowym na 2015r. 
    2.   Przyjęcie informacji na temat stanu środowiska w województwie podkarpackim  w 2013r. 
    3.  Przyjęcie informacji na temat stanu środowiska w woj. podkarpackim 2013r. 
    4. Realizacja programu usuwania azbestu. 
 

 

 

Komisja – niezależnie od przyjętego planu pracy – może wprowadzać tematy wynikające z  bieżących potrzeb oraz pracy Sejmiku. 

 

 

 


