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P a n (i)
W2

rozdzielnika

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le śnictwa,
Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa, które odb ędzie się w dniu 12 marca 2021 r.
(piątek) o godz. 10.00 w sali Nr 55 Urzędu Miasta i Urzędu Gminy w Świdwinie.
Posiedzenie komisji odbędzie się w sposób zdalny z wykorzystaniem środków porozumiewania się
na odległość (art. l5zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi ązaniach zwi ązanych z
zapobieganiem, przeciwdzia łaniem i zwalczaniem COyID-19, innych chorób zaka źnych oraz wywo łanych
nimi sytuacji kryzysowych).
Poi-zadek posiedzenia:
1. Gospodarka odpadami na terenie Gminy Świdwin
- terminowość odbiorów (czy odbiory są realizowane wg grafiku, czy wsz ędzie firma dojeżdża),
- jaki jest koszt miesięczny tej usługi według założeń z 2020 r.,
- wjaki sposób gmina rozlicza si ę za wywóz odpadów,
- podsumowanie stycznia i lutego 2021 r. oraz porównanie do stycznia i lutego 2020 r. (porównanie wagi
poszczególnych frakcji odpadów oraz kosztów wraz podzia łem na te frakcje)
- wpłaty za odbiór odpadów od mieszka ńców za styczeń-luty 2021 r. (kwota wpłat, zadłużenie za ten
okres w rozbiciu na poszczególne miesiące).
2. Podsumowanie akcji Zima 202012021
- jaką kwotę przeznaczyła Gmina na akcję Zima 2020/2021,
- wysokość wydanych środków,
- w przypadku nie wykorzystania pe łnej kwoty informacja o tym, na co zostan ą przesuni ęte środki.
3. Drogi i chodniki gminne - stan i plan napraw, budowy w 2021 r.
- jaka kwota jest zaplanowana na naprawy oraz budowy dróg i chodników,
- wykaz planowanych dróg i chodników oraz podanie odcinków,
- przedstawienie propozycji porozumienia mi ędzy gminą a powiatem na budowę chodników przy
drogach powiatowych (kopie pism, wykaz miejscowo ści i odcinków).
4. Niedoświetlone lokalizacje wymagaj ące modernizacji lub ca łkowitego doświetlenia (poprawa
efektywności energetycznej)
- przedstawienie wykazu potrzeb zg łaszanych przez so łtysów w 2020 r.
- wykaz punktów świetlnych/lamp dostawionych w 2020 r.
- plan modernizacji o świetlenia na 2021 r. (wykaz planowanych do montażu/modernizacji punktów
świetlnych na terenie poszczególnych miejscowo ści).
S. Zaopiniowanie projektu uchwa ły w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomo ści
położonej w obrębie ewidencyjnym Bystrzyna.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
Biuro Rady Gminy
Izabela Zayojska

Otrzymu/cj:
1. Członkowie Komisji
2. Pan Kazimierz Lechocki - Wójt Gminy Swidwin
3. Pan Tomasz Waszczyk - Zast ępca Wójta Gminy Swidwin
4. Pani Renata Kami ńska - Skarbnik Gminy Swidwin
5. Pani Anna Pietryka - Kierownik Referatu Rolnego, Ochrony środowiska i Gosp. Komunalnej UG Swidwin

