Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 22 września 2015 r.

Goście zaproszeni:
1. Paweł Kisowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Zbigniew Mosoń – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa
3. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r. i realizacji inwestycji.
2. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015 – 2025,
stan do VIII.2015 r.
3. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
4. 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. Informacja na temat realizacji budżetu za I półrocze 2015 r. i realizacji inwestycji.
Komisja zapoznała się z informacją na temat realizacji budżetu miasta i gminy Świerzawa
za I półrocze 2015 r., przedstawioną przez Skarbnika MiG A. Chodyrę oraz z informacją na temat
realizacji inwestycji, przedstawioną przez Zastępcę Burmistrza MiG Z. Mosoń.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do sposobu realizacji budżetu gminy w I półroczu br. i do sposobu
realizacji inwestycji gminnych w I półroczu 2015 r.
Ad 2. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Świerzawa na lata 2015-2025 – stan
do VIII.2015 r.
Komisja zapoznała się z informacją z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Świerzawa na lata 20152025 – stan do VIII.2015 r., przedstawioną przez Zastępcę Burmistrza MiG Z. Mosoń.
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 3. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwały na XI sesję Rady MiG:
1) nr 39 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Świerzawa” - ref. Z. Mosoń – opinia pozytywna,

- 2 2) nr 40 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 – ref.
A. Chodyra – opinia pozytywna,
3) nr 41 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - ref. A. Chodyra – opinia pozytywna.
Ad 4. Sprawy różne.
Komisja nie poruszała żadnych spraw w tym punkcie obrad.
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

