Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 23 czerwca 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. Lucyna Krzyżowska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie
5. Magdalena Sinoff – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie
6. Jakub Jagiełło – Prezes Klubu Sportowego „Pogoń” w Świerzawie
Porządek posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z realizacji wykonania budżetu za 2014 rok.
2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2014 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.
Przewodniczący Komisji Janusz Michoń 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, w związku z czym Przewodniczący poinformował, że
porządek obrad został przyjęty.
Ad 1. Analiza sprawozdania z realizacji wykonania budżetu za 2014 rok.
Komisja przeanalizowała sprawozdanie z realizacji budżetu miasta i gminy Świerzawa za 2014 rok
oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2014 rok, przedstawione przez Skarbnika Miasta i Gminy
A. Chodyrę.
Ad 2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2014 r.
Po analizie sprawozdania z realizacji budżetu miasta i gminy Świerzawa za 2014 rok oraz
sprawozdania finansowego gminy za 2014 rok Komisja pozytywnie zaopiniowała realizację
budżetu gminy w 2014 roku.
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 Kierownika
WTZ L. Krzyżowską.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
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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, przedstawioną przez prac. Urzędu MiG M. Sinoff.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 5. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwał na IX sesję Rady MiG:
1) nr 34 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2014 rok – ref. M. Matusiak opinia pozytywna,
2) nr 35 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok – ref. M. Matusiak - opinia pozytywna,
3) nr 36 w sprawie powołania Zespołu do Zaopiniowania kandydatów na ławników Sądu
Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Złotoryi – ref. P. Kisowski - opinia
pozytywna,
4) nr 37 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. -ref. A. Chodyra - opinia pozytywna.
Ad 6. Sprawy różne.
1. Komisja poruszyła problem zaorywania dróg dojazdowych do pól. Z obserwacji radnych
i mieszkańców wynika, że w ostatnich latach „zniknęło” wiele takich dróg.
Komisja stoi na stanowisku, że drogi, z których korzysta tylko właściciel pól, można
sprzedać. Dochód ze sprzedaży dróg zwiększyłby dochody budżetu gminy.
W związku z tym Komisja kieruje do Burmistrza MiG następujący wniosek: sprawdzić, czy
wszystkie drogi dojazdowe do gruntów rolnych w gminie, jakie widnieją na mapach
geodezyjnych są czynne (nie zostały zaorane).
2. Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z pismem Prezesa Zarządu Klubu Sportowego
„Pogoń” w Świerzawie dotyczącym udzielenia pomocy w kwestii dostosowania stadionu
sportowego w Świerzawie do wymogów licencyjnych.
Fundusze, jakimi dysponuje Klub nie pozwolą na spełnienie tych wymagań, do których
należą m.in. stabilne ogrodzenie wokół trybun, bramki ewakuacyjne, stałe stabilne
ogrodzenie wokół murawy, wejścia i wyjścia na stadion, osobny sektor dla kibiców gości,
urządzenia sanitarne (toalety dla publiczności obu płci). Ponadto, zdaniem Prezesa Zarządu
Klubu, celowym byłoby zakupienie czterech tablic ogłoszeniowych (na budynku Orlików
i w mieście Świerzawa).
Obecnie „Pogoń” gra w A klasie. Jeżeli utrzymane zostaną dotychczasowe wyniki, jest
szansa, że Klub wejdzie do klasy okręgowej.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że gmina może przekazywać środki tylko na
trenowanie dzieci i młodzieży. Co roku z naszego budżetu takie fundusze są przekazywane
dla Klubu „Pogoń”. W „Pogoni” grają także seniorzy. Na utrzymanie tej grupy zawodników
Klub musi znaleźć sponsorów.
Prezes Zarządu „Pogoni” nie podał kosztów prac wymienionych we wniosku.
Po dyskusji Komisja nie zajęła żadnego stanowiska do pisma „Pogoni”.

- 3 Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Janusz Michoń

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

