
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz 

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  w  2017r. 

 

 

   W omawianym okresie odbyło się 11 posiedzeń zgodnie 

z opracowanym planem pracy. 

 

W trakcie posiedzeń i wyjazdów w teren, Komisja: 

 

1) wysłuchała informacji Dyrektora Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-

Osiedlu na temat bezpieczeństwa i ochrony p/poż infrastruktury użytkowanej przez ZGKiM; 

Komisja sformułowała wniosek o powołanie zespołu, w którego skład wejdą przedstawiciele 

straży pożarnej,  ZGKiM oraz urzędu gminy - zespół kontrolowałby administrowane przez 

ZGKiM budynki celem ujawnienia miejsc składowania przedmiotów mogących mieć ujemny 

wpływ na bezpieczeństwo p/poż; w stosunku do osób nie stosujących się do zaleceń wydanych 

przez zespół, należałoby wdrożyć stosowne postępowanie administracyjne; 

 

2) zapoznała się z informacją nt  stanu technicznego oświetlenia wiosek i terenu gminy 

złożoną przez p. Wójt Marię Leśną; Komisja stwierdziła, że rozbudowa i wymiana opraw 

oświetleniowych zmierza we właściwym kierunku, tj. oszczędności zużycia energii 

elektrycznej oraz zmniejszenia awaryjności oświetlenia; 

 

3) odbyła spotkanie z Kierownikiem Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Pielgrzymce oraz Kierownikiem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Złotoryi; na spotkaniu omówione zostały m.in. tematy odnośnie stosowania środków 

ochrony roślin i ich wpływu na zdrowie człowieka, nadzoru plantacji ziemniaka 

narażonych na zakażenie bakterią pierścieniową i wzrostu eksportu owoców poza kraje 

UE; omówiono również zmiany w płatnościach obszarowych i programy dofinansowania 

działalności rolniczej; 

 

4) dokonała wizji w terenie miejsc nielegalnego składowania śmieci oraz dokonała przeglądu 

dróg gminnych gruntowych pod kątem możliwości poprawy ich jakości; Komisja 

wnioskowała, aby po uprzątnięciu wysypiska śmieci dokonać tam wycinki zakrzaczenia 

i zniwelować teren - zdaniem Komisje jeśli teren będzie przejrzysty nie będzie „zachęcał” 

do porzucania tam śmieci; 

      Komisja ponownie zajęła się wnioskiem mieszkańców wsi Sępów odnośnie ograniczenia 

ruchu na drodze gruntowej między Jerzmnicami-Zdrój, a Sępowem - Komisja 

podtrzymała swoje uprzednie stanowisko w tej sprawie oraz wnioskowała o montaż znaku 

informacyjnego D-40 w części drogi, przy której znajdują się zabudowania; 

 

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 2016r.;  w związku z wciąż rosnącymi potrzebami 

doposażenia OSP, jak i PSP związanymi z chęcią niesienia jak najlepszej pomocy 

potrzebującym, pokrzywdzonym w różnych zdarzeniach Komisja wnioskowała do Rady 

Gminy o zapewnienie środków na dofinansowywanie działalności OSP na 

dotychczasowym poziomie, a w miarę możliwości - nawet wyższym; Komisja 

wnioskowała również o zakup do celów edukacyjnych dla placówek szkolnych 

materiałów jakie będzie popularyzowała komenda PSP; 



 

6) opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2017r. ; 

 

7) w wyjazdowym posiedzeniu oceniła stan przygotowania SP w Gierałtowcu i Wilkowie-

Osiedlu do roku szkolnego 2017/2018; Komisja wnioskowała o przygotowanie planów 

przebudowy i kosztów przeniesienia przedszkoli do budynków obecnych gimnazjów;  

 

8) zapoznała się z informacją Dyrektora ZGKiM w Wilkowie-Osiedlu na temat modernizacji 

oczyszczalni ścieków w Lubiatowie oraz zmian w przepisach dotyczących uregulowania 

wydawania warunków przyłączy; Komisja analizowała również wniosek mieszkańca 

Gierałtowca odnośnie oznakowania drogi gminnej Gierałtowiec-Nowy Kościół - 

szczegóły w protokole z dn.18.09.2017r. 

 

9) zapoznała się z propozycjami do projektu budżetu na 2018r.; p. Wójt zreferowała 

planowane do realizacji na 2018r. inwestycje, które będą prowadzone jeśli pozyskane 

zostanie dofinansowanie np. modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubiatowie, 

przebudowa dróg gminnych, osuszanie i termomodernizacja budynku SP w Gierałtowcu, 

czy remont pokrycia dachowego w SP w Rokitnicy;  

 

10) analizowała projekty uchwał dotyczących wysokości stawek podatku rolnego i opłat 

lokalnych na 2018r.; Komisja wniosła propozycję zmiany planowanych stawek podatku 

od budynków lub ich części (na działalność gospodarczą z 21,80 zł na 22,00 zł, garaże z 

6,30 zł na 6,50 zł i budynków inwentarskich i komórek z 3,80 zł na 4,00 zł); ponadto 

Komisja dokonała oględzin budynku SP w Rokitnicy i usytuowania dojazdu do 

nieruchomości mieszkańca Rokitnicy; Komisja wnioskowała o wydanie pozytywnej 

decyzji w sprawie drogi dojazdowej oraz sprawdzenie w jakim zakresie należy dokonać 

wymiany więźby dachowej w budynku szkolnym; 

 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2018r.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

        Czesław Czapliński 

 

 

 

 


