Protokół nr 7/2011
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 21 czerwca 2011 r.
Goście zaproszeni:
1. Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
3. Zbigniew Mosoń – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
4. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
5. Alicja Pawlus – kierownik MGOPS w Świerzawie
6. Roman Marzec – kierownik ZLG w Świerzawie
7. Artur Domagała - główny projektant Biura Urbanistyki i Architektury w Jeleniej Górze
8. Beata Sosnowska, Agnieszka Kunc, Eugeniusz Lebiedź – pracownicy Urzędu MiG
w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Kontrola rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i innych pism kierowanych przez
mieszkańców do Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie w 2010 r.
2. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Chlebosz otworzyła posiedzenie Komisji i stwierdziła,
że uczestniczy w nim 5 radnych, co stanowi kworum pozwalające na prowadzenie obrad
i podejmowanie decyzji.
Następnie Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad. Nikt z członków Komisji
nie zgłosił uwag. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad 1. Kontrola rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i innych pism kierowanych
przez mieszkańców do Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie w 2010 r.
Pracownica Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie B. Sosnowska poinformowała, że w 2010 roku
do Urzędu MiG wpłynęły 3 skargi od mieszkańców gminy.
Wszystkie skargi dotyczyły działalności Zarządu Lokali Gminnych:
1. skarga mieszkańca Świerzawy dotycząca odmowy adaptacji strychu na pomieszczenia
mieszkalne.
Skarga została uznana za nieuzasadnioną z uwagi na to, iż kilka lat wcześniej ZLG wydał
już taką zgodę, jednak lokator nie wykonał żadnych prac adaptacyjnych. Ponadto, posiada
on zadłużenia czynszowe.
2. skarga mieszkańca Świerzawa dotycząca odmowy odśnieżania dachu na budynku
mieszkalnym skutkujące zalewaniem mieszkania i grożące zawaleniem dachu.
Skarga została uznana za bezzasadną, ponieważ dach pokryty jest papą, w związku
z czym podczas odśnieżania ulegnie zniszczeniu.
3. skarga mieszkańca Świerzawy dotycząca braku oświetlenia na klatce schodowej. Skarga
została uznana za uzasadnioną, jednak, jak podkreślił ZLG, awaria wynikła
z
dewastacji oświetlenia przez nie ustalone osoby. Zarząd Lokali Gminnych usunął awarię
oraz przeprosił wnoszącego skargę za zaistniałą sytuację.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do sposobu i trybu rozpatrywania w/w skarg.
- 2 Ad 2. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał na IX sesję Rady Miasta i Gminy Świerzawa:

1/nr 34 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie – ref. M. Matusiak –
opinia pozytywna,
2/ nr 35 w sprawie opłaty za świadczenia Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego
prowadzonego przez miasto i gminę Świerzawa – ref. Z. Mosoń – opinia pozytywna,
3/ nr 36 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Świerzawa na
lata 2011-2013 - ref. A. Pawlus – opinia pozytywna,
4/ nr 37 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – ref. A. Pawlus
– opinia pozytywna,
5/ nr 38 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok – ref. A. Chodyra – opinia pozytywna,
6/ nr 39 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – ref. A. Chodyra – opinia
pozytywna,
7/ nr 40 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa – ref. M. Główka, A.
Domagała – bez opinii,
8/ nr 41 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów w rejonie wsi Dobków – ref. M. Główka, A. Domagała – bez
opinii ,
9/ nr 42 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Konsultacji Społecznych Programów
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi” - ref. A. Kunc – opinia pozytywna,
10/ nr 43 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Świerzawa – ref. R. Marzec,
E. Lebiedź – opinia pozytywna.
Ad.3. Sprawy bieżące.
Komisja nie poruszała żadnych spraw w tym punkcie obrad.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknęła
obrady.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

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

