Protokół nr 37/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 22 stycznia 2014 r.

Goście zaproszeni:
1. Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
3. Alicja Pawlus
– Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
w Świerzawie
4. Julita Kowalska – Kierownik USC w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2013 r.
2. Przygotowanie informacji z działalności Komisji
dotyczącej
oraz złożonych wniosków i ich realizacja za 2013 rok.
3. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
4. Sprawy różne.

Społecznej

działalności

Przewodnicząca Komisji E. Bąk 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. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2013 r.
Komisja zapoznała się z informacją z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2013 r.,
przedstawioną przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie
p. Alicję Pawlus.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 2. Przygotowanie informacji z działalności Komisji
dotyczącej
działalności
oraz złożonych wniosków i ich realizacja za 2013 rok.
Komisja opracowała informację ze swojej działalności za 2013 rok. Informacja zostanie
przedstawiona na sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa w dniu 29 stycznia 2014 r.
Ad 3. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miasta
i Gminy Świerzawa:
1) nr 185 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dotychczasowego zatrudnienia
przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Rejonowa w Świerzawie – ref. J. Kowalska - opinia pozytywna,
2) nr 186 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok – ref. A. Chodyra –
opinia pozytywna,
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3) nr 187 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i
pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014 – 2020 – ref. A. Pawlus – opinia pozytywna.
Ad.4. Sprawy bieżące.
Komisja nie poruszała żadnych spraw w tym puncie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknęła
obrady.
Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Bąk

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

