Sprawozdanie z działalności
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, Porządku
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w 2020r.
W omawianym okresie Komisji realizowała 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 2020r. oraz zapoznała się z projektami uchwał na sesję Rady Gminy; brak uwag i
wniosków Komisji;
2) na posiedzeniu dyrektor ZGKiM przedstawił informację dotyczącą stanu technicznego i
specjalistycznego budynków komunalnych, wykonanych przeglądach oraz stanie sieci
hydrantowej i kanalizacyjnej; komisja zapoznała się także z projektami uchwał na sesję
Rady Gminy;
3) z uwagi na ogłoszenie na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SarsCov-2 posiedzenia Komisji w zaplanowane na
m-c marzec i kwiecień 2020r. nie odbyły się;
4) w sposób zdalny zapoznała się z informacją nt. ochrony przeciwpożarowej oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego przygotowane przez przedstawicieli z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji; brak uwag i
wniosków Komisji;
5) przedstawiła i omówiła propozycje tematów posiedzeń na II półrocze 2020r. i na ich
podstawie omówiła plan pracy Komisji; ponadto Komisja dokonała wizji w terenie i
analizowała bezpieczeństwo ruchu publicznego w Nowej Wsi Złotoryjskiej, aby ocenić
zasadność wniosku mieszkańców o montaż dodatkowych progów zwalniających i luster
drogowych; Komisja ustaliła zasadność montażu max 2 progów zwalniających i 2 luster
(szczegóły w protokole Komisji z dn.9.06.2020r.); Komisja dokonała również oględzin
placu zabaw w N.W.Złotoryjskiej i stwierdziła konieczność jego remontu;
6) dokonała skrupulatnego przeglądu stanu urządzeń na gminnych placach zabaw i
przyszkolnych, oceniła stan urządzeń rekreacyjno-sportowych; Komisja wnioskowała o
dokonanie bieżących napraw zgodnie z wykazem usterek wskazanych w protokole z dn.
25.08.2020r.;
7) zapoznała się z oceną stanu rolnictwa na terenie gminy, przebiegiem prac żniwnych oraz
stanem suszy przedstawioną przez przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa , Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Dolnośląskiej Izby Rolniczej; brak uwag i wniosków Komisji;
8) zapoznała się ze stanem zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieków wodnych na terenie
Gminy Złotoryja (Potok Prusicki, Drążnica, Lubiatówka oraz rz. Kaczawa), temat

posiedzenia przybliżyli członkom Komisji przedstawiciele Nadzoru Wodnego z Legnicy
i Złotoryi podczas posiedzenia wyjazdowego; Komisja poleciła niezwłocznie wystąpić do
Wód Polskich o podjęcie działań mających na celu uregulowanie spraw związanych z:
zatorami na ciekach, zadrzewieniami, zakrzaczeniami i siedliskami bobrów;
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 – zamówiono ekspertyzę środowiskową, w budżecie gminy na
2021r. zaplanowano środki na dalsze prace przygotowawcze; Komisja pozytywnie
zaopiniowała podanie sołtysa wsi Leszczyna w sprawie ograniczenia przejzadu pojazdów
o DMC powyżej 5 ton;
10) grudniowe posiedzenie poświęcone było opracowaniu niniejszej informacji oraz planu
pracy Komisji w I półroczu 2021r.
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