
Sprawozdanie 

z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz 

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  w roku 2015. 

 

 

   W omawianym okresie komisja odbyła 11 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; Komisja sformułowała wnioski 

odnośnie wycinki gałęzi, ustawienia znaków drogowych i udrożnienia przepustu - 

szczegóły w protokole Komisji z dn.14.10.2015r. 

 

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: wymogów 

dotyczących stosowania antybiotyków w karmie zwierzęcej, obowiązku zgłaszania uboju 

zwierząt na potrzeby własne, wymogów inspekcji sanitarnej przy sprzedaży zbóż oraz 

dopłat do użytków rolnych; 

 

3) dokonała analizy ewidencji gospodarstw domowych, które nie są podłączone do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej; Komisja zaleciła ponowienie czynności zmierzających do 

zmniejszenia liczby gospodarstw nie podłączonych do sieci kanalizacji;  Komisja  

uczestniczyła również w szkoleniu z zakresu planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Złotoryja; 

 

4) oceniła stan techniczny urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Wilków-Os, 

Prusice i Rokitnica; sformułowane przez Komisję wnioski znajdują się w protokole 

Komisji z dn. 14.04.2015r. 

 

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

analizowała informację o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony 

przeciwpożarowej na terenie gminy za 2014r.;  Komisja przychyliła się do  sugestii ze 

strony gości, aby w budżecie gminy (w miarę możliwości) zabezpieczać środki finansowe 

na wsparcie działalności jednostek policji, straży pożarnej i osp; 

 

6) opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2015r. ; 

 

7) dokonała oględzin miejsc najczęściej podtapianych w czasie gwałtownych opadów deszczu 

i podczas wysokiego stanu wód rz. Kaczawy; Komisja stwierdziła, że Gmina jest 

wystarczająco przygotowana do ochrony przeciwpowodziowej; Komisja opiniowała 



również zasadność ustawienia znaków drogowych w m.Sępów; sformułowane przez 

Komisję wnioski znajdują się w protokole z dnia 20 sierpnia 2015r. 

 

8) wysłuchała informacji pracownika urzędu gminy nt. inwentaryzacji gruntów stanowiących 

mienie gminy i sposób ich dalszego zagospodarowania w zakresie dzierżawy i możliwości 

zbycia; sformułowane przez Komisję wnioski znajdują się w protokole Komisji z dn. 

23.09.2015r. 

 

9) zapoznała się z informacjami przygotowanymi przez pracowników urzędu nt.: zimowego 

utrzymania dróg gminnych oraz programu usuwania odpadu azbestowego z terenu Gminy 

Złotoryja; do przedłożonych informacji Komisja nie wniosła uwag; wnioski 

sformułowane przez Komisję znajdują się w protokole z dnia 20 października 2015r. 

 

10) dokonała analizy propozycji stawek podatkowych na 2016r.; Komisja nie wniosła uwag 

do proponowanych wysokości stawek podatkowych i pozytywnie je zaaopiniwała; 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2016r.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

        Czesław Czapliński 

 


