
 

 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, 
Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej   w roku 2012. 
 
 

W omawianym okresie komisja odbyła 12 posiedzeń, w tym  też wyjeżdżała w teren. 
 
W trakcie odbytych posiedzeń i wyjazdów w teren, Komisja: 
1) dokonała kontroli stanu bezpieczeństwa przewozu dzieci do szkól gminnych, w wyniku której 

zaproponowała zabezpieczenie studzienki przed wjazdem do strażackiej w Wysocku i oznakowanie 
tego miejsca znakiem „uwaga dziecko na drodze”; prawidłowe oznakowanie  przystanku PKS w 
Wilkowie (wieś dolna) znakiem „uwaga dziecko na drodze” i prawne usankcjonowanie tego m-ca 
jako przystanku; ponadto Komisja analizowała zapisy regulaminów dowozu dzieci do szkół oraz 
obowiązki opiekunów uczniów w czasie transportu – dokumenty te Komisja przyjęła bez uwag; 

 
 
2) odbyła spotkanie z kierownikiem biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Pielgrzymce i  kierownikiem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Złotoryi – 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;  

 
3) dokonała oceny przebiegu wykorzystania sprzętu w okresie zimowym oraz sposobu zarządzania 

infrastrukturą mieszkaniową w odniesieniu do przeprowadzonych przez ZGKiM modernizacji 
elewacji i wymiany okien – Komisja zaleciła zarządcy wspólnot mieszkaniowych zwracanie większej 
uwagi na dobór wymienianych okien i kolorystyki wykonywanych elewacji; 

 
4) dokonała analizy egzekwowania obowiązków spoczywających na mieszkańcach w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska oraz odprowadzania ścieków, a także 
przygotowanie Gminy Złotoryja do uregulowań nowej ustawy o gospodarce odpadami 
komunalnymi; ponadto Komisja opiniowała przedstawiony na spotkaniu przez p. Mirosława 
Pronobisa - Dyrektora SIKU – projekt przeniesienia drogi gminnej w m-ci Kopacz. Komisja nie 
zaakceptowała zaproponowanej nowej lokalizacji drogi gminnej na teren Miasta Złotoryja, 
zaproponowała natomiast realizację projektu zgodnie z uchwałą podjętą w tej sprawie przez RG 
Złotoryja; 

 
5) analizowała wspólnie z  pozostałymi komisjami Rady Gminy informację z wykonania budżetu gminy 

za 2011 r. Komisja wyraziła opinię, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, a niższe 
wykonanie dochodów i wydatków było w pełni uzasadnione; 

 
6) w obecności przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej analizowała 

informacje o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie 
gminy za 2011r., które przyjęła bez uwag;  

 
7) w m-cu czerwcu opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2012r. oraz sformułowała wniosek do 

PZD o umieszczenie lustra drogowego i znaku ograniczenia prędkości przy skrzyżowaniu drogi 
powiatowej Pyskowice-Wyskok z drogą gminną N.W.Złotoryjska – Brennik; 

 



8) dokonała przeglądu stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w szkołach i budynkach 
szkolnych (SP Gierałtowiec i Wilków-Os. oraz Gimnazjum w Wilkowie-Os.), w SP w Gierałtowcu 
stwierdzono brak kart charakterystyki materiałów niebezpiecznych (tj. np. środków czystości); 

 
9) analizowała wspólnie z  pozostałymi komisjami Rady Gminy informację z wykonania budżetu gminy 

za I półrocze 2012 r., Komisja bez uwag przyjęła tę informację; 
 
10) dokonała przeglądu inwestycji gminnych realizowanych i zakończonych w 2012r. 
 
11) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała projekt budżetu gminy na 2013 r.  
 
12) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, opracowaniu 

planu pracy Komisji w I półroczu 2013r. oraz omówieniu przygotowania służb gminnych przed 
sezonem zimowym. 
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