Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 18 czerwca 2014 r.

Goście zaproszeni:
1. Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
3. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
4. Patrycja Ozga – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok.
2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2013 r.
3. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie –dostępność usług,
finansowanie działalności.
4. Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w gminie Świerzawa.
5. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
6. Sprawy różne.
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. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu za 2013 rok, przedstawionym przez
Burmistrza Miasta i Gminy J. Kołcza. Sprawozdanie uzupełniał Skarbnik Miasta i Gminy
Świerzawa A. Chodyra.
Przewodniczący Rady przedstawił do wiadomości Komisji opinię RIO w sprawie sprawozdania
Burmistrza MiG z realizacji budżetu za 2013 rok, wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu oraz opinię RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.
Ad 2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2013 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta i gminy za 2013 rok.
Ad 3. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie –dostępność usług,
finansowanie działalności.
Komisja zapoznała się z informacją na temat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Świerzawie – dostępność usług, finansowanie działalności, przedstawioną przez Patrycję Ozga Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

- 2 Ad 4. Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w gminie Świerzawa.
Komisja zapoznała się z informacją na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży w gminie Świerzawa.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 5. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwał na XLII sesję Rady Miasta
i Gminy:
1. nr 199 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Świerzawa za 2013 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu - opinia pozytywna,
2. nr 200 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa - opinia
pozytywna,
3. nr 201 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Świerzawa na rok 2014 – opinia
pozytywna,
4. nr 202 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.- ref. A. Chodyra - opinia pozytywna.
Ad.6. 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

