Protokół nr 33/2013
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 19 września 2013 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. Roman Marzec – Kierownik Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2013 r. i realizacji inwestycji.
2. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Świerzawa za lata 2004 – 2014,
z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
3. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
4. 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 realizacji budżetu za I półrocze 2013 r. i realizacji inwestycji.
Komisja zapoznała się z informacją na temat realizacji budżetu za I półrocze 2013 r.
i realizacji inwestycji (załącznik).
Informację przedstawił Burmistrz MiG J. Kołcz.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 2. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Świerzawa za lata 2004 – 2014,
z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
Zastępca Burmistrza MiG Z. Mosoń przedstawił Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Świerzawa za lata 2004 – 2014, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian (załącznik).
Komisja przyjęła Raport do akceptującej wiadomości.
Ad 3. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miasta
i Gminy:
1) nr 163 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości - opinia pozytywna,
2) nr 164 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Świerzawa – ref.R. Marzec - opinia pozytywna.
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3) nr 165 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ref. A. Chodyraopinia pozytywna,
4) nr 166 w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. - ref. A. Chodyra- opinia
pozytywna,
5) nr 167 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK ref. A. Chodyra- opinia pozytywna,
6) nr 168 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ - ref. A. Chodyra- opinia
pozytywna.
Ad.4. 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.

Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Chlebosz

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

