
 

Sprawozdanie 

z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz 

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  w  2016. 

 

 

   W omawianym okresie komisja odbyła 11 posiedzeń zgodnie 

z opracowanym planem pracy. 

 

W trakcie odbytych posiedzeń i wyjazdów w teren, Komisja: 

 

1) wysłuchała informacji na temat stanu gospodarki odpadami w perspektywie zmiany miejsca 

składowania odpadów komunalnych złożoną przez pracownika merytorycznego; zmiana miejsca 

składowania odpadów na wysypisko w Lubawce pozwoli gminie na obniżenie kosztów 

gospodarowania odpadami, co z kolei może wpłynąć na obniżenie opłat ponoszonych przez 

mieszkańców; 

 

2) zapoznała się z informacją nt  realizacji przeglądów i konserwacji hydrantów p/poż na 

terenie gminy Złotoryja oraz  informacja nt przeglądów: stanu technicznego przewodów 

kominowych w budynkach zarządzanych przez ZGKiM; Komisja wnioskuje, aby umowy 

zawarte z zakładem kominiarskim na wykonywanie usług określały termin ich wykonania 

na początki i końcu sezonu grzewczego (październik, marzec); w zakresie konserwacji 

hydrantów Komisja nie wnosi zastrzeżeń; ponadto Komisja wnioskuje o wystąpienie do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o wydanie zgody na wykonanie zatoki 

przystankowej i wiaty przystankowej w Jerzmanicach-Zdroju - szczegóły w protokole 

z dnia 09.02.2016r.; 

 

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 oraz nowości wprowadzonych przez 

ARiMR - zmiana systemu informatycznego i konieczność rejestracji zwierząt, nawet 

zakupionych na potrzeby własnego uboju; 

 

4) wysłuchała informacji nt zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016 oraz remontów 

cząstkowych dróg gminnych w 2016r.; Komisja pozytywnie oceniła zakres 

przeprowadzonych prac zarówno przy utrzymaniu zimowym dróg oraz remontów 

cząstkowych; Komisja ponowiła wniosek o zakup równiarki drogowej na wyposażenie 

ZGKiM - zarekomendowała zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie gminy na rok 

2017 w wysokości 50 tys. zł;; 

 

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 2015r.;  Komendant PSP wnioskował o wsparcie 

finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu, przedstawiciel Policji apelował o wzmożenie 

przez mieszkańców czujności i należyte zabezpieczenie mienia przed kradzieżą; 

 

6) przygotowała sprawozdanie z działalności Komisji w I półroczu 2016r., opracowała plan 

pracy Komisji na II półrocze 2016r. oraz zapoznała się z projektem regulaminu 



utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; Komisja wnioskowała o przyjęcie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy bez zastrzeżeń; 

 

7) stosownie do wcześniej sformułowanych zaleceń Komisja przystąpiła do opracowania 

zasad do regulaminu wydzierżawiania gruntów i zabudowań będących własnością gminy; 

po zapoznaniu się z obecnie stosowanymi w urzędzie gminy procedurami dzierżawy 

opartymi na przepisach ustawy i zarządzeniu Wójta Gminy w sprawie prowadzenia 

gospodarki lokalami użytkowymi i ustalania stawek czynszu za najem - odstąpiono od 

tworzenia regulaminu; Komisja wnioskowała o ustalenie wielkości zasobów lokali 

użytkowych w celu dokonania ewentualnych korekt wysokości czynszów, które 

obowiązywałyby od 2017r; 

 

8) dokonała analizy organizacji dowozu dzieci do szkół gminnych w oparciu o szczegółowe 

harmonogramy dowozu przygotowane przez dyrektorów szkół oraz wizytację Szkół 

Podstawowych w Gierałtowcu i Wilkowie-Osiedlu; Komisja uznała, że organizacja 

dowozu dzieci do szkół gminnych prowadzona jest bez zastrzeżeń; Komisja powróciła 

również do tematu omawianego na poprzednim posiedzeniu i zawnioskowała 

o uaktualnienie stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne i dostosowanie ich do 

wysokości stawek proponowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych; 

 

9) wysłuchała informacji z działalności Dolnośląskiej Izby Rolniczej zreferowanej przez 

p. Zenona Grakowicza; zapoznała się z pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z/s w Legnicy na temat 

gospodarki prowadzonej na terenie gminy Złotoryja oraz wysłuchała informacji 

p. Stanisława Partyki na temat prac wykonanych na ciekach wodnych na terenie gminy; 

 

10) wysłuchała informacji przedstawionej przez p. Dawida Licnerskiego Dyrektora ZGKiM 

odnośnie przygotowania do sezonu zimowego utrzymania dróg gminnych oraz planu 

doposażenia Zakładu w sprzęt i narzędzia; omawiano również stosowaną politykę 

w zakresie ściągalności zadłużenia (czynsze, woda, ścieki); Komisja pozytywnie oceniła 

przygotowanie służb do sezonu zimowego oraz politykę ściągalności zadłużenia 

(następuje spadek zadłużenia); Komisja przychyliła się do wniosku Dyrektora ZGKiM 

dotyczącego zakupu ciągnika wielofunkcyjnego do prac przy utrzymaniu terenów 

zielonych oraz do wniosku pracownika urzędu gminy odnośnie zakupu wiertnicy, która 

usprawni montaż słupów do podtrzymywania siatek przeciwśnieżnych; 

 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2017r.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

        Czesław Czapliński 

 


