Protokół nr 25/2013
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 24 stycznia 2013 r.

Goście zaproszeni:
1. Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
2. Małgorzata Niżyńska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerzawie
3. Beata Sosnowska – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2012 r.
2. Działalność Komisji Rewizyjnej w 2012 roku – przygotowanie informacji na sesję Rady
Miasta i Gminy Świerzawa.
3. Kontrola rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i innych pism kierowanych przez
mieszkańców do Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie w 2012 r.
4. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
5. Sprawy różne.
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, w związku z czym Przewodnicząca poinformowała, że porządek obrad został
przyjęty.
Ad 1. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2012 r.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerzawie M. Niżyńska przedstawiła informację
z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2012 rok (załącznik).
Komisja przyjęła w/w informację, nie zgłaszając uwag.
Ad 2. Działalność Komisji Rewizyjnej w 2012 roku – przygotowanie informacji na sesję Rady
Miasta i Gminy Świerzawa.
Komisja opracowała informację ze swojej działalności za 2012 rok.
Informacja zostanie przedstawiona na sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa w miesiącu styczniu
2013 r.
Ad 3. Kontrola rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i innych pism kierowanych
przez mieszkańców do Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie w 2012 r.
Pracownik Urzędu MiG w Świerzawie B. Sosnowska poinformowała, że w 2012 roku do Urzędu
Miasta i Gminy w Świerzawie wpłynęły 3 skargi.
Wszystkie skargi związane były z działalnością Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie.
Skargi dotyczyły:
1. nie usunięcia przyczyn zalewania piwnic, nie udrożnienia szamba oraz nie wykonania
remontu w budynku mieszkalnym (głównie dachu i elewacji) w Rząśniku, co skutkuje
m.in. tym, że woda pitna dostarczana do tego budynku jest zanieczyszczona,
2. nie wykonania remontu klatki schodowej w budynku przy placu Wolności 9/1
w Świerzawie, mimo iż zarządca budynku już w 1998 r. deklarował wykonanie tych prac,

- 2 3. niewłaściwego wykonywania obowiązków przez pracownika ZLG tj. traktowania petentów
ZLG w sposób lekceważący i poniżający ich godność.
Wszystkie skargi zostały przekazane do ZLG celem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi
skarżącym osobom.
P. B. Sosnowska poinformowała, że Kierownik ZLG udzielił pisemnej odpowiedzi na wszystkie
wniesione skargi.
W przypadku skargi dotyczącej usunięcia przyczyn zalania piwnic, udrożnienia szamba oraz
wykonania remontu budynku mieszkalnego (głównie dachu i elewacji) w Rząśniku, Burmistrz MiG
Świerzawa, uznał, że odpowiedź kierownika ZLG nie załatwia skargi.
W związku z tym Burmistrz zobowiązał Kierownika ZLG do naprawy do końca 2012 r. dachu na
budynku, w którym zamieszkuje skarżąca osoba, zawarcia z lokatorami umowy na dostawę wody
oraz wykonania badania wody.
Ad 4. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła projekt uchwały nr XXVI/130/2013 w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu
w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciąganej przez Stowarzyszenie Kaczawskie 59-407
Mściwojów 45 a.
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Ad.5. Sprawy bieżące.
Komisja nie poruszała żadnych spraw w tym punkcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknęła
obrady.
Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Chlebosz

Protokółowała:
Władysława Tyka
insp. d/s obsługi rady i jej organów

