Protokół nr 3/2015
z posiedzenia
Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Świerzawa
(posiedzenie wspólne z Komisją Rewizyjnej
i Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej)
odbytego w dniu 19 marca 2015 r.
Goście zaproszeni:
1. Paweł Kisowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
3. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
4. Tomasz Brejdak – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie
5. Waldemar Kwieciński – Komendant Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Świerzawie
6. Alicja Pawlus – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie
7. Władysława Tyka, Krzysztof Jagiełło – pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
2. Informacja dotycząca wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.
3. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
4. Sprawy bieżące.
Prowadzący obrady: Paweł Kisowski – 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 bezpieczeństwa
publicznego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
W trakcie dyskusji nad w/w informacją poruszano sprawy dotyczące możliwości zgłaszania policji
kradzieży mienia, włamań, przyjmowania takich zgłoszeń przez funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji, wysokości kwoty, która decyduje o tym, czy kradzież traktowana jest jako
wykroczenie, czy jako przestępstwo oraz sprawy dotyczące handlu narkotykami w gminie
Świerzawa.
Radni zgłaszali uwagi i zastrzeżenia do pracy policji, zwłaszcza do czasu i sposobu reagowania na
zgłoszenia (zbyt opieszale).
Krytycznie odnosili się też do braku właściwej reakcji policji na wałęsające się psy, które
zagrażają bezpieczeństwu ludzi.
W ocenie radnych i Burmistrza nie ma bezpańskich psów. Rolą policji jest ustalenie właścicieli
wałęsających się psów oraz zmuszenie ich do odpowiedniego trzymania zwierząt.
Jako niepokojące zjawisko wskazywano na zwiększającą się liczbę dzieci odbieranych rodzicom
i umieszczanych w domach dziecka. Według Burmistrza i radnych zawsze należy reagować tam,
gdzie dzieciom dzieje się krzywda. Do problemu trzeba jednak podchodzić rozważnie, najpierw
próbować zapewnić dzieciom opiekę w najbliższej rodzinie. Dom dziecka powinien być wyjściem

– 2 ostatecznym dla dzieci w rodzin niewydolnych wychowawczo lub takich, gdzie nadużywa się
alkohol.
Burmistrz J. Kołcz przypomniał, że gmina Świerzawa w poprzednich latach udzieliła złotoryjskiej
policji dużego wsparcia, także finansowego. Nie przełożyło się to jednak na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców. Nadal dużo jest włamań i kradzieży prywatnego mienia.
Burmistrz podziękował policji za jej pracę w 2014 roku. Podkreślił jednak, że mieszkańcy pytają
o to, dlaczego nie ma u nas komisariatu policji i dlaczego gmina nie może przejąć budynku po
policji.
Komendant Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Świerzawie W. Kwieciński przedstawił informację na
temat zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
W trakcie dyskusji nad w/w informacją poruszano sprawy dotyczące przeglądu kominów
w zasobach mieszkaniowych ZLG, zagrożeń pożarowych wynikających ze spalania plastiku,
odpadów i mokrego drewna.
Omówione zostały także zagadnienia związane z wyjazdami do akcji gaśniczych, w tym wyjazdów
w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa i wyjazdów wspólnie z jednostkami PSP Złotoryja.
Radni pozytywnie ocenili działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Świerzawa.
Pracownik Urzędu Miasta i Gminy K. Jagiełło przedstawił informację na temat zabezpieczenia
przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
Burmistrz J. Kołcz poprosił radnych, aby zastanowili się i wyrazili opinię w następującej sprawie:
czy należy podejmować rozmowy dotyczące zlecenia instalacji systemu ostrzegającego przed
zagrożeniami m.in. dużymi opadami deszczu.
Ad.2. Informacja dotycząca wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.
Pracownik Urzędu Miasta i Gminy W. Tyka przedstawiła informację dotycząca wykorzystania
środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.
Członkowie Komisji przyjęli informację do akceptującej wiadomości.
Ad.3. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na VI sesję Rady Miasta i Gminy
Świerzawa.
Ad.4. Sprawy bieżące.
Komisja nie poruszała żadnych spraw w tym punkcie obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Prowadzący obrady Komisji
Paweł Kisowski

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

