
Sprawozdanie z działalności   

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, Porządku 

Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w 2021r. 

 

 

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 2021r.i źródeł ich finansowania w 2021r. oraz zapoznała się z projektami uchwał 

na sesję Rady Gminy; brak uwag i wniosków Komisji; 

 

2) wysłuchała informacji przedstawionej przez Dyrektor ZGKiM dotyczącej 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; brak uwag i wniosków Komisji; 

 

3) zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez przedstawicieli Wód Polskich oraz 

Nadleśnictwa Złotoryja nt. utrzymania cieków wodnych i wałów przeciwpowodziowych na 

terenie gminy, planów remontów i renowacji oraz stanu obszarów leśnych – wycinka, 

nasadzenia, szkółki; Komisja zapoznała się także z projektami uchwał na sesję Rady 

Gminy; brak uwag i wniosków Komisji; 

 

4) na posiedzeniu wyjazdowym dokonała przeglądu dróg gminnych i powiatowych na terenie 

gminy oraz oceny stanu urządzeń na gminnych placach zabaw oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych: Komisja zapoznała się także z petycja mieszkańców Kozowa w sprawie 

ustawienia kontrolera prędkości przy drodze wojewódzkiej nr 364 do Legnicy – 

zaopiniowała ja pozytywnie i wnioskowała o rozpoczęcie prac w tym kierunku; Komisja 

wnioskowała także o udrożnienie przepustu na drodze powiatowej Sępów – Wilków w 

niecce drogowej oraz usunięcie nieczystości i uzupełnienie ubytków masą asfaltową; 

 

5) analizowała informację nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego i ochrony 

przeciwpożarowej przygotowane przez przedstawicieli z Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji oraz Informację o stanie 

środowiska i ekologii w Gminie Złotoryja; Komisja zapoznała się także z projektami 

uchwał na sesję Rady Gminy; brak uwag i wniosków Komisji; 

 

6) przedstawiła i omówiła propozycje tematów posiedzeń na II półrocze 2021r. i na ich 

podstawie omówiła plan pracy Komisji;  

 

7) dokonała oceny stanu rolnictwa na terenie Gminy Złotoryja oraz przebiegu prac żniwnych 

przedstawioną przez przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa , Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dolnośląskiej Izby 

Rolniczej; zapoznała się również z informacją przedstawioną przez przedstawicieli kół 

łowieckich z obwodów obejmujących teren gminy o ich pracy: odłowy zwierzyny, 

szacowanie szkód łowieckich; Komisja zapoznała się również z pismem mieszkańców 



Gierałtowca i przychyliła się do ich prośby odnośnie ustawienia znaku „zakaz wjazdu – z 

wyjątkiem mieszkańców” w miejscu wskazanym w piśmie; ; Komisja zapoznała się także 

z projektami uchwał na sesję Rady Gminy; 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 ; Komisja sformułowała wniosek, aby zwrócić się z oficjalną petycją do wyższych 

sfer Wód Polskich o szybsze i skuteczniejsze rozstrzyganie przetargów; 

 

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; Komisja zapoznała się także z projektami uchwał na sesję Rady 

Gminy; brak uwag i wniosków Komisji;  

 

 

10) grudniowe posiedzenie poświęcone było opracowaniu niniejszej informacji oraz planu 

pracy Komisji w I półroczu 2022r. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Edward Janiec 

 


