Sprawozdanie z działalności
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, Porządku
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w 2018 r.
W omawianym okresie odbyło się 11 posiedzeń Komisji, podczas których realizowano
zadania wynikające z planu pracy Komisji oraz omawiano wyniki kontroli przeprowadzonych
przez zespoły kontrolne.
W trakcie posiedzeń Komisja:
1) na posiedzenie komisji zaproszeni zostali goście z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego
i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komisja omawiała zagrożenia, jakie
dla rolnictwa i hodowli niosą wirus afrykańskiego pomoru świń, ptasia grypa, a także
bakterioza pierścieniowa ziemniaka. W dalszej części posiedzenia analizowano kalendarz
szkoleń dla rolników zaplanowanych na 2018 r. oraz omawiano temat wniosków o
płatności obszarowe. Komisja uznała, że w związku z występującymi zagrożeniami
należy przekazywać informacje o rozprzestrzeniających się chorobach mieszkańcom
gminy. Komisja rozpatrzyła również wniosek dotyczący odkupienia części gruntu rolnego
stanowiącego drogę dojazdową i włączenie jej do użytków rolnych – rekomendowano
przeprowadzenie działań potrzebnych do przygotowania gruntu na stan mienia gminnego.
2) na posiedzeniu dyrektor ZGKiM przedstawił plan inwestycji na 2018 r. W dalszej części
posiedzenia przeanalizowano regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji
celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących
ochronie powietrza i ograniczeniu niskiej emisji polegających na zmianie systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne. W ostatniej części
spotkania Komisja pozytywnie zaopiniowała potrzebę ustawienia znaków drogowych na
drodze gminnej w miejscowości Sępów.
3) omówiła
przebieg
prac
nad
planowaną
budową
„Suchego
zbiornika
przeciwpowodziowego Rzymówka na rzece Kaczawa”, a także zapoznała się z
pozytywnymi wynikami kontroli dotyczącej stanu wałów przeciwpowodziowych.
4) przeanalizowała informacje na temat stanu dróg gminnych po okresie zimowym,
zapoznała się z kosztami zimowego utrzymania dróg i planem remontów dróg na 2018 r.
z materiałów pozyskanych z darowizny od kopalni. Komisja wnioskowała o częstsze
monitorowanie stanu dróg i dokonywanie remontów cząstkowych oraz o montowanie
znaków drogowych na większej wysokości w związku z występującym problemem
dewastacji znaków.
5) omówiła informacje nt. ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego zaprezentowane przez przedstawicieli z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji. W kolejnej części spotkania firma COMD, wyjaśniła nieprawidłowości związane z wywozem przez nią odpadów komunalnych
zgłaszanych przez mieszkańców gminy.

6) przedstawiła i omówiła propozycje tematów posiedzeń na II półrocze 2018 r. i na ich
podstawie omówiła plan pracy Komisji.
7) przeprowadziła kontrolę stanu urządzeń na gminnych placach zabaw i omówiła wykazane
nieprawidłowości. Komisja uznała, że należy wymienić uszkodzone elementy urządzeń,
uzupełnić brakujące elementy i przeprowadzić konserwacje elementów drewnianych, a
także przyciąć suche konary drzew w pobliżu placu zabaw w miejscowości Prusice.
8) dokonała kontroli oczyszczalni ścieków w Lubiatowie. Dyrektor ZGKiM poinformował
o przebiegu prac nad modernizacją oczyszczalni. Komisja zauważyła, że choć większość
prac przebiega zgodnie z harmonogramem, to opóźnione jest uruchomienie urządzenia do
żwirowego odsączania stałych frakcji ścieków. Prowadzone prace modernizacyjne zostały
ocenione pozytywnie;
9) przeanalizowała informacje dotyczące przygotowania służb gminnych do zimowego
utrzymania dróg;
10) listopadowe posiedzenie – wspólne dla wszystkich komisji – poświęcone było analizie
projektu budżetu gminy na rok 2019; p.Wójt omówiła szczegółowo zaplanowane do
realizacji zadania rzeczowe, w tym inwestycje oraz wydatki funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Komisji
Czesław Czapliński
11) grudniowe posiedzenie poświęcone było opracowaniu niniejszej informacji oraz planu
pracy
Komisji w I półroczu 2019r.
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