
Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, 
Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  w roku 2013. 

 

 

   W omawianym okresie komisja odbyła 12 posiedzeń zgodnie z opracowanym 
planem pracy. 
 
W trakcie odbytych posiedzeń i wyjazdów w teren, Komisja: 

 

1) dokonała oceny sposobu rozwiązania problemu składowania odpadów wielkogabarytowych przy ul. 
Piotra i Pawła nr 19-22 w Wilkowie-Osiedlu do czasu wejścia w życie ustawy o gospodarce 
odpadami; zapoznała się z informacją nt wielkości strat wody dostarczanej przez ZGKiM oraz 
możliwościami ich ograniczenia i informacja nt zimowego utrzymania dróg; Komisja zaleciła : 
usunięcie dzikiego wysypiska śmieci, zorganizowanie punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
w Wilkowie –Osiedlu oraz składowiska w Kozowie, rozliczania ubytków wody przynajmniej raz na 
półrocze; 

 

2) zapoznała się z informacją nt dróg gminnych w celu podjęcia próby ich inwentaryzacji, ze względu na 
warunki atmosferyczne nie było możliwości dokonania wizji w terenie; 

 

3) zapoznała się ze sposobem zabezpieczenia terenów Gminy Złotoryja przez powodzią, dokonała 
oceny stanu wałów przeciwpowodziowych i ich konserwacji oraz stanu mostów w Jerzmanicach-
Zdroju i Rzymówce; dokonała wizji dróg gminnych w terenie – zalecenia Komisji zawarto 
w protokole z dnia 24 kwietnia 2013r; 

 

4) odbyła spotkanie z kierownikiem biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Pielgrzymce i  kierownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Złotoryi oraz 
Przewodniczącym Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej – 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;  

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

informacje o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie 
gminy za 2012r . oraz informacji o stanie środowiska i ekologii w Gminie, które przyjęła bez uwag;  

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

za 2012 r. Komisja wyraziła opinię, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, a niższe 
wykonanie dochodów i wydatków było w pełni uzasadnione; 

 
7) opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2013r. oraz zapoznała się z wynikiem przetargu na 

wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy; 
 



8) dokonała przeglądu stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w szkołach i budynkach 
szkolnych  z uwzględnieniem stanu technicznego hydrantów; sformułowane przez Komisje 
zalecenia znajdują się w protokole z dnia 29 sierpnia 2013r. 

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

za I półrocze 2013 r., Komisja bez uwag przyjęła tę informację; 
 
10) dokonała oceny przygotowania ZGKiM w Wilkowie-Osiedlu do usuwania awarii na sieci wodno-

kanalizacyjnej oraz stanu hydrantów przy punktach użyteczności publicznej; 
 
11) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała projekt budżetu gminy na 2014 r. oraz 

propozycje stawek podatków na 2014r. 
 
12) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, opracowaniu 

planu pracy Komisji w I półroczu 2014r. oraz ocenie funkcjonowania systemu odbioru odpadów na 
terenie gminy. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

                                                                                                            Jan Tymczyszyn 

 
 

 


