
 

1100.. Do zadań na stanowisku do spraw rolnictwa, obrony cywilnej i ochrony 

przeciwpożarowej należy: 

1) prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, leśnictwem i 

łowiectwem, 

2) sporządzanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów, 

3) ustalanie wysokości, zasad i trybu wymierzania kar pieniężnych za 

nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska w zakresie usuwania (wycinki) 

drzew i krzewów, 

4) realizacja zadań z zakresu ochrony zieleni w gminie, w tym prowadzenie 

zadrzewień na terenie gminy. 

5) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej spisu rolnego – aktualizacja działek 

rolnych na terenie Gminy, 

6) opracowywanie dokumentacji dot. powołania komisji w przypadku zaistnienia 

strat związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych, chorób roślinnych, 

agrofagów i porażenia roślin przez opryski, 

7) realizowanie zadań własnych gminy określonych w ustawie o ochronie zwierząt, w 

tym podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, współdziałanie w tym 

zakresie z samorządem lekarsko – weterynaryjnym, Państwową Inspekcją 

Weterynaryjną oraz instytucjami                    i organizacjami społecznymi, 

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt., 

8) opracowywanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, 

prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń, 

9) realizowanie zadań określonych w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej w 

tym:  

a) przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u 

zwierzęcia          i niezwłoczne przekazanie informacji do właściwego organu 

Inspekcji Weterynaryjnej,  

b) współdziałanie z właściwymi organami Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji 

Sanitarnej przy wykonywaniu ich zadań. 



10) współdziałanie z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie 

sygnalizacji występowania chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach, 

11) informowanie o terminach ochrony chemicznej (przekazywanie komunikatów 

w teren), 

12) prowadzenie obserwacji w terenie i kontrola roślin uprawnych, produktów 

roślinnych w celu ustalenia występowania organizmów szkodliwych, 

13) prowadzenie doradztwa rolniczego na terenie gminy (szkolenia zbiorowe oraz 

doradztwo indywidualne) z zakresu: 

a) stosowania zabiegów agrotechnicznych, 

b) stosowania środków ochrony roślin, 

c) wprowadzania nowych odmian roślin i nowych technologii produkcji, 

d) możliwości ubiegania się o środki finansowe na rozwój gospodarstw rolnych 

itp. 

14) prowadzenie kontroli w zakresie spełnienia obowiązku zawarcia umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia budynków rolnych, 

15) wystawianie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz o pracy w 

indywidualnym  gospodarstwie rolnym (na podstawie zeznań świadków),  

16) prowadzenie akt osiedleńczych, 

17) udzielanie wsparcia merytorycznego rolnikom przy wypełnianiu wniosków o 

dopłaty bezpośrednie, renty strukturalne, 

18) udzielanie pomocy merytorycznej rolnikom przy wypełnianiu wniosków o 

udzielenie wsparcia finansowego (ze środków krajowych i unijnych) na rozwój 

gospodarstwa rolnego itp., 

19) realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:  

a) opracowywanie informacji dotyczących realizacji zadań w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej,  

b) utrzymanie, wyposażanie, szkolenie i zapewnienie gotowości bojowej 

jednostek ochotniczej straży pożarnej,  

c) naliczanie ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych 

uczestniczących        w akcjach ratowniczo-gaśniczych,  



d) współdziałanie z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w 

zakresie funkcjonowania na obszarze gminy jednostek działających w 

krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym,  

e) koordynowanie działań ratowniczych na terenie gminy w razie zagrożenia 

klęską żywiołową. 

20) wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, 

21) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 

22) prowadzenie spraw związanych z melioracjami gminnymi, 

23) przyjmowanie i przechowywanie zawiadomień organów sądowych dot. 

prawomocnych wyroków ograniczenia i pozbawienia wolności, oraz praw 

publicznych. 

 


