
 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

na rok 2020 

Lp. Termin Tematyka posiedzenia UWAGI 

1 styczeń 1. Zadania i zakres działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). 

2. Poziom produkcji zwierzęcej oraz sytuacja epizootyczna w województwie kujawsko-pomorskim – informacja  

    Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 

 

2 luty 1. Służba geodezyjna i kartograficzna w województwie kujawsko-pomorskim – zadania Marszałka Województwa  

    wykonywane przy pomocy geodety województwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

    i kartograficzne. 

2. Wykorzystanie przyznanych dotacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego  

    dla spółek wodnych na realizację zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2019 roku. 

 

3 marzec 1.Biologizacja rolnictwa. Praktyczne aspekty zastosowania probiotyków w środowisku człowieka. Realizacja stanowiska     

    Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w/s biologizacji rolnictwa. 

2. Logotypy jakościowe produktów rolno-spożywczych. 

 

4 kwiecień 1.Kompetencje i zadania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ich realizacja. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2019. 

 

5 maj Stan wydatkowania środków finansowych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach KSOW w perspektywie 

finansowej 2014-2020. 

 

6 czerwiec 1. Stan realizacji płatności bezpośrednich oraz wsparcia inwestycyjnego gospodarstw - informacja OR Agencji     

    Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

2. Podjęte działania dla realizacji stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 roku    

    w/s podjęcia inicjatyw w obszarze wspólnej polityki rolnej. 

 

7 sierpień 1. Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych i bezpieczeństwo żywności w województwie kujawsko-pomorskim –  

    informacja Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

2. Informacja Wojewódzkiej Stacji Chemiczno-Rolniczej – wapnowanie gleb. 

 

8 wrzesień Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w województwie kujawsko-pomorskim za lata 2018 -2020.  

9 październik 1. Zapoznanie ze stanem realizacji zadań doradczych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

w 2020 roku. 

2. Szkody w rolnictwie i na obszarach wiejskich wyrządzane przez zwierzynę łowną – informacja Kujawsko-Pomorskiej Izby 

Rolniczej. 

 

10 listopad Zaopiniowanie projektu budżetu województwa na 2021 rok.  

11 grudzień 1. Podsumowanie pracy komisji za 2020 rok. 

2. Przyjęcie planu pracy na 2021 rok. 

 

 

 


