Protokół Nr 1/2010
z posiedzenia
Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
z dnia 15 grudnia 2010 r.
Goście zaproszeni:
1. Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
2. Andrzej Chodyra – Skarbnik MiG Świerzawa
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie projektu budżetu miasta i gminy na 2011 rok.
2. Wnioski Komisji do projektu budżetu na 2011 rok.
3. Wstępna opinia do projektu budżetu na 2011 rok.
4. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
5. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bąk otworzyła posiedzenie Komisji, stwierdziła, że uczestniczy
w nim 5 radnych, co stanowi kworum pozwalające na prowadzenie obrad
i
podejmowanie decyzji oraz przedstawiła proponowany porządek obrad.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił uwag do porządku obrad. Porządek został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 1. Omówienie projektu budżetu miasta i gminy na 2011 rok.
Burmistrz MiG J. Kołcz zapoznał Komisję z ogólnymi, ustawowymi zasadami uchwalania budżetu
gminy, źródłami dochodów gminy i głównymi kierunkami rozwoju gminy.
Następnie Skarbnik MiG A. Chodyra przedstawił projekt budżetu miasta i gminy Świerzawa
na 2011 rok.
Po przedstawieniu projektu budżetu Burmistrz i Skarbnik udzielali odpowiedzi na wszystkie
zapytania składane przez członków Komisji.
Ad. 2. Wnioski Komisji do projektu budżetu na 2011 rok.
Komisja zgłosiła następujące wnioski do projektu budżetu:
1. zaplanować środki finansowe na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy
/zadanie realizować w ramach programu profilaktycznego/
2. zaplanować środki finansowe na wymiane drzwi wejściowych i zamontowanie wiatrołapu w
Przedszkolu w Świerzawie,
3. zaplanować środki finansowe na remonty dróg i ulic gminnych na terenie Świerzawy /ul.
Mickiewicza – obok zabudowań na nowym osiedlu, łącznik pomiędzy ul. Jeleniogórską i
Ogrodową – wzdłuż posesji p. H.Sudoła/, na ulicy Kolejowej
w Nowym Kościele
oraz obok posesji p. J. Zyss w Starej Kraśnicy,
4. zaplanować środki finasowe na zainstalowanie dodatkowych lamp na oś. Dynowice
w
Nowym Kościele.
Ad 3. Wstępna opinia do projektu budżetu na 2011 rok.
W związku z tym, że budżet miasta i gminy na rok 2011 będzie uchwalany w styczniu 2011 r.
opinia Komisji zostanie wyrażona na posiedzeniu zwołanym na m-c styczeń 2011 r.
- 4Ad. 4 . Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.

Komisja omówiła następujące projekty uchwał na III sesję Rady Miasta i Gminy Świerzawa:
1. nr 5 w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2011” - ref. D. Pirus - opinia pozytywna,
2. nr 6 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej
z budżetu miasta i gminy oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania
zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – ref. D. Pirus - opinia pozytywna ,
3. nr 7 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy i Komisji Rady,
4. nr 8 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta i Gminy Świerzawa – ref. D. Pirus
- opinia pozytywna. Komisja proponuje powołanie do Komisji następujących osób: E. Bąk,
J. Michoń, M. Matusiak.
5. nr 9 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa – ref. Zastępca
Przewodniczącego Rady MiG J. Michoń – opinia pozytywna ,
6. nr 10 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok – ref. A. Chodyra - opinia pozytywna ,
7. nr 11 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze – ref. A. Chodyra – opinia pozytywna,
8. nr 12 w sprawie przyjęcia pożyczki długoterminowej z BGK na wyprzedzające
finansowanie inwestycji z udziałem środków z UE – ref. A. Chodyra – opinia
pozytywna.
Ad.6. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknęła
obrady.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Bąk
Protokółowała:
Władysława Tyka
insp. d/s obsługi rady i jej organów

