Protokół nr 38/2014
Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Świerzawa
(posiedzenie wspólne z Komisją Rewizyjną
i Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej)
odbytego w dniu 19 lutego 2014 r.
Goście zaproszeni:
1. Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
3. Tomasz Brejdak – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie
4. Rafał Lichoś – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Świerzawie
5. Waldemar Kwieciński – Komendant OSP w Świerzawie
6. Małgorzata Niżyńska – pracownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie
7. K. Jagiełło – pracownik Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa
Porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
2. Informacja z realizacji w 2013 roku Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2007-2013.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za rok
2013.
4. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
5. Sprawy różne.
Prowadzący obrady: Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
Przewodniczący Rady MiG otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził, że uczestniczy w nim
5 radnych, co stanowi kworum pozwalające na prowadzenie obrad i podejmowanie decyzji.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad. Nikt z członków Komisji nie
zgłosił uwag. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.1. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie T. Brejdak przedstawił informację na temat
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
W trakcie dyskusji nad przedstawionym materiałem poruszano następujące sprawy: kradzieże
mienia mieszkańców gminy i ich wykrywalność, konieczność częstszych kontroli drogowych pod
kątem przestrzegania obowiązującej prędkości pojazdów, lepsze oświetlanie przejść dla pieszych,
działania podejmowane przez Urząd Miasta i Gminy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych,
zwłaszcza w mieście Świerzawa, zmniejszającą się liczbę dzielnicowych w naszej gminie,
nielegalne „rajdy” motokrosowców po polach i uprawach rolnych.
T. Brejdak poinformował, że Komendant Powiatowy Policji w Złotoryi, działając w uzgodnieniu
z Burmistrzem Miasta i Gminy Świerzawa, przeniósł policjantów do pomieszczenia w Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie. Funkcjonariusze pełnią tam dyżury w każdy wtorek
i czwartek, w godzinach od 10,00 do 12,00.
Burmistrz J. Kołcz poinformował, że już od 6 lat gmina Świerzawa stara się przejąć
i zagospodarować budynek po komisariacie policji w Świerzawie.
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Stanowisko szefów policji jest takie, że policji nie stać dalsze utrzymywanie dotychczasowej
funkcji tego budynku i dlatego zwracali się do gminy o wskazanie innej lokalizacji dla swoich
potrzeb. Burmistrz proponował różne rozwiązania (m.in. pomieszczenia w starym GOK-u), jednak
policja nie podjęła dotychczas ostatecznej decyzji.
Ostatnią propozycją Burmistrza było przejęcie przez gminę budynku po komisariacie policji
i przeniesienie tam Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na potrzeby policji gmina gotowa jest udostępnić pomieszczenia na parterze ratusza, gdzie obecnie
funkcjonuje MGOPS.
Burmistrz dodał, że Komendant Powiatowy Policji zamierza zlikwidować Rewir Dzielnicowych
w Świerzawie. Burmistrz oświadczył, że władze gminy nie wyrażają na to zgody. Pisma wyrażające
zdecydowany sprzeciw wobec takiego zamiaru zostaną wysłane do Komendanta Głównego Policji.
Burmistrz podkreślił, że wciąż zmniejszający się stan osobowy policji będzie powodował wśród
mieszkańców wzrost poczucia zagrożenia.
Na zakończenie dyskusji, Burmistrz J. Kołcz podziękował Kierownikowi Rewiru oraz wszystkim
dzielnicowym z naszej gminy za dotychczasową współpracę.
Informacja na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy
Świerzawa.
Prezes Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Świerzawie R. Lichoś
przedstawił informację na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy
Świerzawa.
Informację Prezesa R. Lichosia uzupełnił Komendant OSP w Świerzawie W. Kwieciński.
W trakcie dyskusji nad przedstawionym materiałem poruszano następujące sprawy: potrzeby
sprzętowe poszczególnych jednostek, w tym zakup samochodów gaśniczych, szkolenia strażaków,
wysokość środków otrzymywanych z Krajowego Systemu Ratownictwa za udział w akcjach
dwóch jednostek ratownictwa (Świerzawa i Sokołowiec), akcje prewencyjne w szkołach
prowadzone przez strażaków, konieczność zainstalowania dla potrzeb strażaków-ochotników
prysznica w jednostce OSP w Świerzawie.
Na zakończenie dyskusji, Burmistrz J. Kołcz podkreślił, że Ochotnicze Straże Pożarne są podstawą
bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W przypadku zagrożenia, jako pierwsze pojawiają się na
miejscu zdarzenia, bardzo dobrze i skutecznie ratując mienie, a często także i życie ludzi.
Współpracę z szefami OSP w naszej gminie Burmistrz ocenił jako wzorową, za co serdecznie
podziękował p. R. Lichoś, p. W. Kwiecińskiemu i wszystkim strażakom-ochotnikom.
Informacja na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy
Świerzawa.
Pracownik Urzędu MiG K. Jagiełło przedstawił informację na temat zabezpieczenia
przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad.2. Informacja z realizacji w 2013 roku Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2007-2013.
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie M. Niżyńska
przedstawiła informację z realizacji w 2013 roku Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2007-2013.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
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Ad.3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa
za rok 2013.
Przewodniczący Rady MiG M. Matusiak przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za rok 2013.
Komisja przyjęła sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
Ad.4. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 188 w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2014-2016”.
Ad.5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady MiG M. Matusiak zapoznał radnych z treścią pisma Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, w którym Rada MiG
została poinformowana, że nie jest stroną w postępowaniu, wobec czego nie jest uprawniona do
otrzymania informacji o sposobie zakończenia prowadzonych postępowań w zakresie
odpowiedzialności zawodowej lekarza.
Zapytanie dotyczyło lekarza SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Świerzawie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Prowadzący obrady Komisji
Marian Matusiak

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

