
Sprawozdanie 

z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz 

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  w roku 2014. 

 

 

   W omawianym okresie komisja odbyła 10 posiedzeń zgodnie 

z opracowanym planem pracy. 

 

W trakcie odbytych posiedzeń i wyjazdów w teren, Komisja: 

 

1) dokonała oceny przygotowania ZGKiM z/ w Wilkowie-Osiedlu oraz służb gminnych do 

zimowego utrzymania dróg gminnych; Komisja stwierdziła, że służby gminne są 

należycie przygotowane od zimowego utrzymania dróg; 

 

2) odbyła spotkanie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Pielgrzymce, Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Złotoryi oraz Powiatowym 

Lekarzem  Wetarynarii – podczas spotkania poruszano m.in. tematy z zakresu 

integrowanej ochrony roślin, produkcji rolnej i likwidacji dopłat uzupełniających; 

 

3) dokonała oceny realizacji zadania - oczyszczalnie przydomowe w Łaźnikach - brak uwag; 

 

4) oceniła stan dróg gminnych po sezonie zimowym oraz dokonała analizy problemów 

występowania dzikich wysypisk śmieci; Komisja wnioskowała o montaż lustra 

drogowego przy posesji nr 43 w Lubiatowie oraz o usunięcie dzikich wysypisk śmieci 

w Wilkowie-Osiedlu; 

 

5) w obecności przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji analizowała informację o stanie 

bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy za 

2013r . oraz informacji o stanie środowiska i ekologii w Gminie, które przyjęła bez uwag;  

 

6) opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2014r. ; 

 

7) dokonała przeglądu stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego pod względem 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz analizowała możliwości instalacji pomp 

(odwadniających, osuszających) przy sali gimnastycznej i łącznika z budynkiem SP 

Gierałtowiec; sformułowane przez Komisję wnioski znajdują się w protokole z dnia 

28 sierpnia 2014r. 

 

8) analizowała wspólnie z  pozostałymi komisjami Rady Gminy informację z wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2014r., Komisja przyjęła informację bez uwag; 

 

9) dokonała analizy propozycji zadań rzeczowych do projektu budżetu gminy na rok 2015 

oraz dokonała podsumowania rocznej działalności ZGKiM w Wilkowie-osiedlu pod 

zarządem nowowybranego Dyrektora z uwzględnieniem ściągalności należności, sytuacji 

wspólnot mieszkaniowych, oceny wykorzystania sprzętu i potrzeb inwestycyjnych 



Zakładu; wnioski sformułowane przez Komisję znajdują się w protokole z dnia 

27 października 2014r. 

 

 

10) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2015r.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

        Czesław Czapliński 

 


