
Sprawozdanie z działalności   

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, Porządku 

Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w 2019 r. 

 

 

W omawianym okresie odbyło się 11 posiedzeń Komisji, podczas których realizowano 

zadania wynikające z planu pracy Komisji . 

 

 

W trakcie posiedzeń Komisja: 

 

 

1) zapoznała się z informacją na temat planowanych remontów dróg powiatowych na terenie 

gminy w 2019r. oraz omówiła zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych planowane do realizacji w 2019r.; Komisja wytypowała na terenie gminy 

drogi w złym stanie technicznym: nr 2622D od drogi wojewódzkiej 363 do Prusic z 

Prusicami włącznie, nr 2621 od ul. Dworcowej w Wilkowie do ul. Szkolnej w Wilkowie-

Osiedlu oraz nr 363 od drogi wojewódzkiej nr 364 do grani miejscowości Rokitnica (wraz 

z budową chodnika wzdłuż osiedle w Kozowie); Komisja opiniowała również zasadność 

montażu lustra drogowego w m-ci Rzymówka; 

 

2) na posiedzeniu dyrektor ZGKiM przedstawił informację dotyczącą przeglądów obiektów 

budowlanych, technicznych, specjalistycznych oraz sieci hydrantowej i wodno-

kanalizacyjnej; Komisja stwierdziła, że poprzez starania Dyrektora ZGKiM nastąpiło 

zatrzymanie wzrostu zadłużenia najemców oraz spłat za wodę i kanalizację, należy w 

dalszym ciągu dążyć do porządkowania spraw formalno-prawnych dotyczących 

funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych; Komisja wnosi o podjęcie stanowczych 

działań związanych z poszukiwaniem alternatywnych źródeł oczyszczania ścieków, w 

tym budową bądź rozwinięciem istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej, celem 

zahamowania zapowiedzianych podwyżek opłat wod-kan przez RPK; 

 

3) zapoznała się z informacją o stanie i problemach rolnictwa i ochrony środowiska – w 

posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z Pielgrzymi oraz Powiatowego Inspektoratu Ochrony Rolnictwa i 

Nasiennictwa w Złotoryi; Komisja wnioskowała o ujęcie w przyszłorocznym 

harmonogramie zebrań wiejskich również obecności przedstawiciela PIORiN oraz 

podtrzymała wniosek o dalsze prace nad rozwiązaniem sytuacji odbioru ścieków przez 

RPK i ich kosztów, podjęcie działań w sprawie inwestycji we własną oczyszczalnię 

ścieków; 

 

4) dokonała przeglądu stanu dróg gminnych i oceny stanu dróg powiatowych na terenie 

gminy; po wizji 13 dróg (szczegóły w protokole Komisji z dn. 25.04.2019r.) Komisja 

sformułowała wniosek o stworzenie wieloletniego planu remontów i przebudowy i 

modernizacji dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy; 

 

5) omówiła informacje nt. ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego zaprezentowane przez przedstawicieli z Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji; Komisja wnioskowała o dalsze dążenie 

do ulepszenia warunków pracy podległym jednostkom OSP; 

 



6) przedstawiła i omówiła propozycje tematów posiedzeń na II półrocze 2019r. i na ich 

podstawie omówiła plan pracy Komisji; ponadto Komisja zaprosiła na posiedzenie 

przedstawiciela PGW Wody Polskie, który omówił bieżącą sytuację cieków wodnych na 

terenie gminy, omówiono również plan oczyszczania i wycinki zadrzewień, przy ciekach; 

Komisja opiniowała zasadność wniosku mieszkańców Jerzmanic-Zdroju o postawienie 

znaku zakazu zatrzymywania się i postoju oraz zapoznała się z projektami uchwał na 

najbliższą sesja Rady Gminy; 

 

7) dokonała przeglądu stanu urządzeń na gminnych placach zabaw i przyszkolnych, oceniła 

stan urządzeń rekreacyjno-sportowych; Komisja wnioskowała o wystąpienie do Zarządu 

Dróg Powiatowych o przebudowę odcinka drogi wraz z odwodnieniem przy szkole w 

Rokitnicy, celem poprawy bezpieczeństwa dojazdu i dojścia do  szkoły oraz zauważyła 

konieczność naprawy barierek na mostku na cieku Lubiatówka przy nr 22; 

 

8) zapoznała się ze stanem zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieków wodnych na 

terenie Gminy Złotoryja (Potok Prusicki, Drążnica, Lubiatówka), temat posiedzenia 

przybliżyli członkom Komisji przedstawiciele Nadzoru Wodnego z Legnicy i Złotoryi; 

Komisja wnioskowała o wystąpienie do nadrzędnych jednostek organizacyjnych Wód 

Polskich o zmiany procedur przetargowych, celem szybszego wyłonienia wykonawcy 

utrzymania wałów przeciwpowodziowych i koryt rzek; Komisja analizowała również 

projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy; 

 

9) dokonała oceny stanu przygotowania i postępu prac przygotowawczych do budowy 

oczyszczalni ścieków w Jerzmanicach-Zdroju – p.Wójt omówił dotychczasowe działania 

podjęte w tym temacie – kompletowane są dokumenty, trwa poszukiwanie lokalizacji i 

negocjacje z właścicielami działek, które spełniają wymogi odnośnie budowy 

oczyszczalni, poszukiwane są pozabudżetowe źródła dofinansowania tej inwestycji; 

 

10) zapoznała się z oceną stanu rolnictwa na terenie gminy, przebiegiem prac żniwnych oraz 

stanem suszy; analizowano również informację z przebiegu szacowania strat w 

gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy – klęską 

dotknięte zostało 8.514,61 ha, wielkość strat w uprawach wyniosła14.219.799,12 zł, 

wielkość strat średniej rocznej produkcji wyniosła 37,04%; z posiadanych informacji 

wynika, że praktycznie wszyscy rolnicy, którzy ponieśli straty otrzymali już należne 

rekompensaty; 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było opracowaniu niniejszej informacji oraz planu 

pracy Komisji w I półroczu 2020r.; Komisja sporządziła również opinię do projekty 

budżetu na 2020r. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

        Edward Janiec 

 

 

 

 

 



 

 


