Sprawozdanie
z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa,
Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w roku 2011.
W omawianym okresie komisja odbyła 13 posiedzeń, w tym też wyjeżdżała
w teren.
W trakcie odbytych posiedzeń i bytności w terenie, Komisja:
1) odbyła spotkanie z kierownikiem biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Pielgrzymce i kierownikiem biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Legnicy – podczas spotkania
poruszano m.in. tematy z zakresu płatności obszarowych i rolno-środowiskowych, rent
strukturalnych, tworzenia grup producenckich i mikroprzedsiębiorstw oraz programów
współfinansowanych przez UE adresowanych dla rolników; kierownik biura DIR omówił sprawy
związane z wyborami do izb rolniczych, szkolenia dla rolników oraz realizowane projekty dla
rolników finansowane ze środków UE;
2) analizowała zaproponowane przez Panią Wójt stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
3) analizowała wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy informację z wykonania budżetu gminy
za 2010 r. Komisja wyraziła opinię, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo;
4) w obecności przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej analizowała
stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy za
2010r., które przyjęła bez uwag; W odniesieniu do Policji Radny Czesław Czapliński zgłosił problem
częstej zmiany dzielnicowych i niewystarczającego, jego zdaniem, ich kontaktu z mieszkańcami;
5) Przewodniczący Komisji uczestniczył we wspólnym posiedzeniu przewodniczących komisji stałych
Rady Gminy, które poświęcone było wypracowaniu opinii w sprawie przebiegu obwodnicy dla
Miasta Złotoryja;
6) zapoznała się ze stanem dróg gminnych po sezonie zimowym. Jednocześnie zgłosiła następujące
wnioski: konieczność udrożnienia wylotu ze studzienki burzowej przy drodze powiatowej w Wilkowie
oraz oczyszczenie rowu przy tej drodze, wznowienie praz przy oczyszczaniu kanału burzowego
w Kozowie od nr 5 do nr 9, poszerzenie zakresu prac przy wykaszaniu poboczy dróg gminnych
o wykraczanie rowów;
7) analizowała problem występowania dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy oraz problem braku
umów na odbiór odpadów komunalnych – w tej kwestii zobowiązano pracownika urzędu do
wystosowania do odpowiednich osób pism upominających; komisja zapoznała się również
z efektami akcji zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych;
8) dokonała przeglądu, oceny i wyłonienia laureatów biorących udział w konkursie „Nasza Wieś Czysta
i Zadbana”,
9) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze
2011 r.

10) odbyła spotkanie z kierownikiem Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej O/Legnica
poświęcone konserwacji rowów melioracyjnych i walów przeciwpowodziowych oraz dokonała wizji
w terenie działki w N.W.Złotoryjskiej, o zakup której wnioskował mieszkaniec wsi oraz drogi
w Kopaczu – spółka Sieper proponuje zmianę jej przebiegu;
11) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała projekt budżetu gminy na 2012 r.
12) w obecności dyrektora ZGKiM dokonała podsumowania wykorzystania sprzętu zakupionego w roku
2010/2011 przez ZGKiM oraz zapoznała się z planami rozbudowy bazy z Kozowie oraz zakupu
koparko-ładowarki i agregatu prądotwórczego.
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Jan Tymczyszyn

